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3070000 Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen
Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016 (138.098)
Loon- en arbeidsvoorwaarden
HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en
op de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor
de makelarij en de verzekeringsagentschappen.
Onder "werknemers" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werknemers.
Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve
arbeidsovereenkomst van 24 juni 2008 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden,
registratienummer 89179/CO/307.
Art.2 bis
§ 1 De ervaring houdt rekening met de wettelijke schoolplicht. Deze keuze is terecht,
aangezien zij gebaseerd is op de Belgische opleidingsstructuur (middelbare
schoolopleiding).
§ 2 Om rekening te houden met de specifieke eisen van de verschillende categorieën is er
voor de onderscheiden categorieën een verschillend aantal voorafgaande ervaringsjaren.
In geval men een werknemer aanneemt die het voor de functie benodigde aantal
ervaringsjaren niet zou bezitten, wordt een degressieve coëfficiënt toegepast. Deze
coëfficiënt werd verrekend in de baremieke verloning.
In geval men een werknemer aanneemt die voor zijn/haar indiensttreding over meer
ervaring zou beschikken dan nodig voor de functie, zal deze eveneens worden verrekend.
§ 3 Periodes van gelijkgeschakelde ervaring
De sociale partners komen overeen om de volgende periodes met ervaring gelijk te
schakelen :
a) De periodes in een professionele omgeving (ondermeer periodes van stage,
interimopdrachten, contracten van bepaalde duur, periode dat werknemers het statuut van
zelfstandige hadden en vrijwilligerswerk);
b) De periodes van studies en eventuele legerdienst, burgerdienst of gemeenschapsdienst;
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c) De periodes tijdens dewelke men geen arbeidscontract heeft (we denken hier ook zeer
zeker aan de periodes van schorsing van het arbeidscontract, opnemen van tijdskrediet,
ouderschapsverlof, loopbaanonderbreking, onbetaald verlof, periodes gedekt door de
sociale zekerheid en de sociale wetgeving zoals werkloosheid en ziekte-invaliditeit).
Voor zover als nodig wordt verduidelijkt dat het allemaal periodes betreft die doorgebracht
werden in België, in een ander land van de Europese Unie of buiten de Europese Unie.
§ 4. De sociale partners benadrukken dat ze door het invoeren van het begrip ervaring op
geen enkel vlak voor enige (of nieuwe) discriminatie willen zorgen, zoals ze dit ook
verwoordden in de voorbereidingen van het akkoord van 24 juni 2008 (terug te vinden in
de notulen en bijlagen van het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen
HOOFDSTUK X. Slotbepalingen
Art. 31. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari
2017 en wordt gesloten voor een onbepaalde tijd.
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