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Paritair Comité voor de socio-culturele sector
3290210 Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige
Gemeenschap en het Waalse Gewest
Franse Gemeenschap
Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2018 (146845)
Vaststelling van de loonvoorwaarden vanaf 1 juli 2018 voor bepaalde sectoren die
afhangen van de Franse Gemeenschap
Artikels 1, 4, 5, 6, 13, 14
Geldigheidsduur : 1 juli 2018 voor onpepaalde duur
HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied en definities
Artikel 1. § 1er. Deze overeenkomst is van toepassing op de werkgevers die
ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de
Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waals Gewest en die vallen onder
één van de volgende erkennings- en/of subsidiëringsinrichtingen en op hun
werknemers :
1. De productie- en gastateliers geregeld bij hoofdstuk I van titel VI van het
decreet van 10 november 2011 betreffende de ondersteuning van de filmsector en
de audiovisuele creatie, met uitzondering van de schoolateliers bedoeld in artikel
62, 3° en bij hoofdstuk II van titel IX van het gecoördineerde decreet van 26 maart
2009 betreffende de audiovisuele mediadiensten wat betreft het "atelier de
création sonore et radiophonique";
2. De openbare lectuur, gereglementeerd door het decreet van 30 april 2009
betreffende de ontwikkeling van de lectuurpraktijken georganiseerd door het
openbaar netwerk van de lectuur en de openbare bibliotheken;
3. De permanente vorming, gereglementeerd door het decreet van 17 juli 2003
betreffende de ondersteuning van het verenigingswerk op het gebied van
volwassenenonderwijs alsook de verenigingen erkend krachtens de koninklijke
besluiten van 1921 en 1971;
4. De culture centra, geregeld bij het decreet van 21 november 2013 betreffende
de culturele centra;
5. Jongerencentra, erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 20 juli
2000, tot bepaling van de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden van de
jongerentehuizen, ontmoetings- en huisvestingscentra en informatiecentra voor
jongeren en hun federaties;
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6. Sportfederaties, erkend krachtens het decreet van 8 december 2006,
betreffende de organisatie en de subsidiëring van de sport in de Franse
Gemeenschap en het decreet van 30 maart 2007 houdende organisatie van de
erkenning en subsidiëring van een vereniging van Franstalige sportfederaties;
7. De mediatheek van de Franse Gemeenschap erkend door het koninklijk besluit
van 7 april 1971 tot vaststelling van de voorwaarden voor het verlenen van
toelagen aan de regionale en plaatselijke instellingen die audiovisuele middelen
uitlenen ter bevordering van de voortdurende scholing, die "Point Culture" is
geworden bij de wijziging van haar statuten van 5 juli 2013;
8. Jongerenorganisaties, erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 26
maart 2009 tot vaststelling van de erkennings- en toekenningsvoorwaarden van
subsidies aan de jongerenorganisaties;
9. De lokale televisies en de Federatie van de lokale televisies, geregeld bij het
gecoördineerd decreet van 26 maart 2009 betreffende de audiovisuele
mediadiensten;
10. De sector van de centra voor expressie en creativiteit, gereglementeerd door
het decreet van 30 april 2009 betreffende de omkadering en de subsidiëring van
de federaties voor artistieke amateurpraktijken, van de representatieve federaties
van centra voor expressie en creativiteit en van de centra voor expressie en
creativiteit en in het bijzonder de operatoren bedoeld in artikel drie 5°, 6°, 7° en in
artikel 4, § 2 van het bovenvermelde decreet;
11. De coördinaties van huiswerkinstituten gereglementeerd door het decreet
betreffende de erkenning en de ondersteuning van de huiswerkinstituten van 28
april 2004;
12. De werkgevers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de
socioculturele sector van de Franse en Duitstalige Gemeenschap en van het
Waalse Gewest (329.02) gesubsidieerd door de "ONE" voor de tenuitvoerlegging
van opvangprojecten op basis van het besluit van de regering van de Franse
Gemeenschap van 20 december 2017 tot wijziging van het besluit van de regering
van de Franse Gemeenschap van 3 december 2003 tot vaststelling van de
toepassingsmodaliteiten van het Decreet van de Franse Gemeenschap van 3 juli
2003 betreffende de coördinatie van de opvang van kinderen gedurende hun vrije
tijd en de ondersteuning van de buitenschoolse opvang.
§ 2. Met "werknemers" worden de mannelijke en vrouwelijke arbeiders en
bedienden bedoeld.
In afwijking van datgene wat voorafgaat, worden voor de instellingen bedoeld in §
1, 12° van dit artikel, enkel de werknemers bedoeld die voor geheel of een deel
van hun arbeidstijd aangesteld zijn voor het project gesubsidieerd door de "ONE"
op basis van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 20
december 2017 tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse
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Gemeenschap van 3 december 2003 tot vaststelling van de
toepassingsmodaliteiten van het Decreet van de Franse Gemeenschap van 3 juli
2003 betreffende de coördinatie van de opvang van kinderen gedurende hun vrije
tijd en de ondersteuning van de buitenschoolse opvang.
§ 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op de
werknemers die gedekt zijn door het toepassingsgebied van de collectieve
arbeidsovereenkomst van 1 juli 2002 "tot bepaling van de functieclassificatie en de
loonvoorwaarden voor sommige sectoren van het Paritair Comité voor de socioculturele sector (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en van de collectieve
arbeidsovereenkomst van 16 september 20022 tot bepaling van de
functieclassificatie en de loonvoorwaarden voor de sectoren van het Paritair
Comité voor de socio-culturele sector die afhangen van het Waalse Gewest.
§ 4. In deze overeenkomst moet onder "referteloonschalen" worden verstaan : de
loonschalen zoals bepaald door voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst van
16 september 2002 (Waalse Gewest) zoals zij van toepassing is op de datum van
ondertekening van deze overeenkomst.
Niettemin komen de sociale gesprekspartners overeen om, op grond van het nonprofitakkoord van 30 mei 2018, dat de nieuwe in de volgende akkoorden te
bereiken doelloonschalen, de loonschalen zijn bedoeld in het vorige lid op 101 pct.
gebracht.
HOOFDSTUK II. Lonen
Art. 4. De anciënniteit die in rekening genomen wordt om het loon van de
werknemers te bepalen is de anciënniteit erkend in de arbeidsovereenkomst en,
minimaal, de anciënniteit in de vereniging.
Art. 5. De aanpassingen van de loonschalen gekoppeld aan de anciënniteit
gebeuren de eerste dag van de maand die volgt op de verjaardatum van de
overeenkomst.
Art. 6. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing voor zover de
Franse Gemeenschap haar verbintenissen die zij is aangegaan op grond van het
non-profitakkoord van 30 mei 2018 volledig uitvoert.
HOOFDSTUK VII. Geldigheidsduur
Art. 13. De collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2011, nr. 108986
tot vaststelling van de loonvoorwaarden voor bepaalde sectoren van het Paritair
Subcomité voor de socioculturele sector die afhangen van de Franse
Gemeenschap : Productieateliers, Bibliotheken, Culturele Centra, Jongerencentra,
Permanente opvoeding, Sportfederaties, de Mediatheek, Jongerenorganisaties,
Lokale televisies" wordt opgeheven en vervangen door deze collectieve
arbeidsovereenkomst.
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Art. 14. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1
juli 2018 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.
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