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De hierna vermelde CAO’s kunnen geraadpleegd worden op de site van de FOD
WASO : http://www.werk.belgie.be/searchCAO.aspx?id=4708Aangezien de site geen
CAO’s van vóór 1999 toont, wordt de tekst van de oudere CAO’s in deze fiche
opgenomen.
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Overwerk
CAO van 25 oktober 1999 (55991) gewijzigd door de CAO van 25 maart 2005
(74736)
Bepalingen van de modaliteiten van de arbeidsduur en de tewerkstelling ’s nachts
en op zon – en feestdagen
Artikels 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13.
Art.5, 8e gedachtestreepje wordt gewijzigd door CAO 74736.
Geldigheidsduur: 3 augustus 1999, wijziging vanaf 1 januari 2005 voor onbepaalde duur.
CAO van 24 maart 2014 (122037)
Tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 1999
betreffende de bepaling van de modaliteiten van de arbeidsduur en de
tewerkstelling ’s nachts en op zon- en feestdagen (registratie nr. 55991/CO/329)
Alle artikels
Geldigheidsduur: Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op de datum
van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wijziging van het koninklijk besluit
van 16 juni 1999 betreffende de arbeidsduur en de tewerkstelling 's nachts en op zonen feestdagen van werknemers in de socioculturele sector. Genoemde wijziging dient
voort te vloeien uit een eenparig advies van de leden van paritair comité 329 en de
bedoeling hebben in de tekst van het koninklijk besluit een bepaling op te nemen die
een annualisering van de referteperiode mogelijk maakt. Deze collectieve
arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur.
Nachtarbeid
CAO van 25 oktober 1999 (55991) gewijzigd door de CAO van 25 maart 2005
(74736) en gewijzigd door de CAO van 20 februari 2014 (138776)
Bepalingen van de modaliteiten van de arbeidsduur en de tewerkstelling ’s nachts
en op zon – en feestdagen
Artikels 1, 2, 3, 6, 10, 11, 12, 13.
Art.6, 5e gedachtestreepje, 3e sterretje wordt gewijzigd door CAO 74736.
Toevoegen van § 3bis aan het artikel 8 door de CAO 138776
Toevoegen van een tweede lid aan het artikel 10 §1 door de CAO 138776.
Artikel 10 §2 wordt vervangen door de CAO 138776.
Toevoegen aan het artikel 10 § 5 van een tweede lid door de CAO 138776.
Geldigheidsduur: 3 augustus 1999, wijziging vanaf 1 januari 2005, wizigingen vanaf 01
maart 2017 voor onbepaalde duur.
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Arbeid op zon – en feestdagen
CAO van 25 oktober 1999 (55991) gewijzigd door de CAO van 25 maart 2005
(74736) en gewijzigd door de CAO van 20 februari 2017 (138776)
Bepalingen van de modaliteiten van de arbeidsduur en de tewerkstelling ’s nachts
en op zon – en feestdagen
Artikels 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13.
Art.7, 8e gedachtestreepje wordt gewijzigd door CAO 74736.
Toevoegen van § 3bis aan het artikel 8 door de CAO 138776
Toevoegen van een tweede lid aan het artikel 10 §1 door de CAO 138776.
Artikel 10 §2 wordt vervangen door de CAO 138776.
Toevoegen aan het artikel 10 § 5 van een tweede lid door de CAO 138776.
Geldigheidsduur: 3 augustus 1999, wijziging vanaf 1 januari 2005, wizigingen vanaf 01
maart 2017 voor onbepaalde duur.
Opwaardering van de ongemakkelijke uren
CAO van 25 juni 2007 (83823)
Opwaardering van de ongemakkelijke uren gepresteerd door het personeel van
een gedeelte van de socio-culturele sector die afhangt van het Waalse Gewest
(CRI, EFT, OISP)
Alle artikels
Geldigheidsduur: 1 januari 2009 voor onbepaalde duur.
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Eindejaarspremie
CAO van 16 september 2019 (154769)
Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2019 tot vastselling van de
toekenning van een eindejaarstoelage aan het personeel van de aangepaste
centra voor opleiding en socioprofessionele inschkeling erkend door het AVIQ
Alle artikels.
Geldigheidsduur: 1 januari 2019 voor onbepaalde duur.
CAO van 16 september 2019 (154713)
Invoering van een eindejaarspremie voor bepaalde sectoren die onder het nonprofitakkoord van het Waalse Gewest Vallen
Alle artikels
Geldigheidsduur: 1 januari 2019 voor onbepaalde duur.
CAO van 16 september 2019 (154791)
Invoering van een eindejaarspremie voor bepaalde sectoren die onder het nonprofitakkoord van het Waalse Gewest Vallen
Alle artikels
Geldigheidsduur: 1 januari 2019 voor onbepaalde duur.
CAO van 20 februari 2017 (138776)
Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 2017 tot bepaling van de
functieclassificaties en de loonvoorwaarden voor de sector van de sportcentra en
tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 1999
betreffende de toepassingsvoorwaarden inzake arbeidsduur, nachtwerk,
zondagwerk en werk op feestdagen
Artikels 1 tot 3, 13 tot 16, 20
Geldigheidsduur : 1 maart 2017 voor onbepaalde tijd
Vervoerkosten
CAO van 30 maart 2009 (91802)
Betreffende de terugbetaling van de vervoerskosten van de woonplaats naar de
plaats van tewerkstelling
Alle artikels
Geldigheidsduur: 1 april 2009 voor onbepaalde duur.
CAO van 21 oktober 2019 (155570)
Tot opheffing en vervanging van de collectieve overeenkomst van 30 maart 2009
betreffende de terugbetaling van de vervoerskosten van de woonplaats naar de
werkplaats (Overeenkomst geregistreerd op 14/04/2009 onder het nummer
91802/CO/329.02)
Alle artikels
Geldigheidsduur: 21 oktober 2019 voor onbepaalde duur.
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