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Diensten van « aide sociale aux justiciables »
Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2002 (66555)
Harmonisering van de loonschalen en overeenstemming tussen de functies
voor de diensten van "aide sociale aux justiciables"
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers
en de werknemers van de diensten van "aide sociale aux justiciables" die onder de
bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten, en die gesubsidieerd betoelaagd worden door het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest en/of door de Franse Gemeenschapscommissie en/of door de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, door de Franse Gemeenschap of
door het Waals Gewest.
Onder "werknemers" dient verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en
bediendenpersoneel.
Art. 1bis. Evenwel kan voor de werknemers die tewerkgesteld zijn in de in artikel 1
bedoelde inrichtingen en diensten waarvoor een financiële tussenkomst nodig is die
ten laste valt van andere overheden dan het Waals Gewest, het genot van alle of een
deel van de voordelen toegekend door deze collectieve arbeidsovereenkomst
uitgesteld worden tot de middelen die hiervoor vereist zijn ook gewaarborgd worden.
Over het akkoord over dit uitstel en de modaliteiten ervan zal worden overlegd in het
kader van een comité ad hoc dat zal worden geïnstalleerd door het Paritair
Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten. In dit comité ad hoc zullen
de bevoegde vertegenwoordigers zetelen van de in artikel 1 bedoelde werkgevers en
werknemers.
Art. 4. Voor de toepassing van artikel 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst
steunen de partijen op de volgende tabel :
Benaming

Overeenstemmende loonschaal
in 305.01
Barème correspondant en
305.01

Personeel met "bediendenstatuut"
Administratief personeel
Licentiaat
Gegradueerde
Niet-gegradueerde directiesecretaris
Functieclassificatie

1/80
1/55 – 1/61 – 1/77
1/39
2
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Opsteller
Psychologisch, medisch en sociaal
personeel
Licentiaat
Hoofdcoördinator
Sociaal assistent
Opvoeder klasse II

1/50
1/80
1/78s
1/55 – 1/61 – 1/77
1/43 – 1/55

B) Werkliedenpersoneel
Ongeschoolde arbeider
Geschoolde arbeider
Polyvalente arbeider

1/12
1/22
1/30

Art. 8. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd. Zij
treedt in werking op 1 januari 2002 en kan worden opgezegd mits een opzegging van
zes maanden, betekend door middel van een aangetekende brief, gericht aan de
voorzitter van het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten
die er de ondertekenende partijen van op de hoogte brengt.

Functieclassificatie
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Anderen dan de diensten van « aide sociale aux justiciables »
Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2010 (106438)
Harmonisering van de loonschalen en overeenstemming tussen de functies
Preambule : Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de
barema’s in de instellingen bedoeld in artikel 1, krachtens de overeenkomst van
sociaal-profit van 29 juni 2000 tussen de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, het Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie, het College van de Franse Gemeenschapscommissie,
het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vertegenwoordigers
van de werknemers en de inrichtende machten hebben de barema’s een
geleidelijke verhoging om de bedragen te bereiken die opgenomen worden in
bijlage 1 van huidig overeenkomst met ingang van 1 januari 2009.
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de
instellingen en die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de
Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssectoren vallen en die
betoelaagd worden door en/of door de Franse Gemeenschapscommissie van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest evenals op de werkgevers en de werknemers,
mannelijke of vrouwelijke, arbeiders of bedienden.
Art. 4. Voor de toepassing van artikel 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst
steunen de par-tijen op de volgende tabel :
Benaming -

A) Personeel met "bediendestatuut"
Directiepersoneel
Directeur - coördinator
Administratief personeel
Licentiaat
Gegradueerde
Niet-gegradueerde directiesecretaris
Opsteller
Klerk
Rekenplichtige opsteller
Psychologisch, medisch en sociaal personeel
Licentiaat
Functieclassificatie

Overeenstemmende
loonschaal in 305.01

1/80
1/80
155 - 1/61 - 1/77
1/39
1/50
1/26
1/31
1/80
4
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Hoofd sociaal assistent
Sociaal verpleegkundige ("Verpleegkundige
communautaire gezondheid")
Gegradueerde met specialisatie (b.v.
gespecialiseerd in psychiatrie)
Sociaal Assistent
Coördinator van diensten en thuisverzorging
Gegradueerde verpleger
Gegradueerde, adviseur voor huwelijksproblemen,
bemiddelaar, onthaalpersoneel, animator of
bevoegdheden verworven door ervaring en als
zodanig erkend door de subsidiërende overheid
Gebrevetteerde verpleger
Opvoeder klasse II
Ziekenhuishelp(st)er
Sanitaire help(st)er
Kinderverzorger
Logistiek personeel
Technisch beheersbediende
Idem met vereiste specialisatie

1/78s
1/55 - 1/61 - 1/77 (+ 2
jaar/ans)
1/55 - 1/61 - 1/77 (+ 2
jaar/ans)
1/55 - 1/61 - 1/77
1/55 - 1/61 - 1/77
1/55 - 1/61 - 1/77
1/55 - 1/61 - 1/77

1/43 - 1/55
1/43 - 1/55
1/40 -1/57
1/35
1/35
1/54
1/59

B) Werkliedenpersoneel
Ongeschoolde arbeider
Geschoolde arbeider
Polyvalente arbeider

1/12
1/22
1/30

Art. 9. Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt, voor zover die onder het
toepassingsgebied zoals beschreven in artikel 1 de collectief
arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001 en wordt gesloten voor onbepaalde
tijd. Zij treedt in werking op 1 januari 2009 en kan worden opgezegd mits een
opzegging van zes maanden, betekend door middel van een aangetekende brief,
gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige
welzijns- en gezondheidssector die er de ondertekenende partijen van op de
hoogte brengt.

Functieclassificatie

5

