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Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2007 (85.650)

Contracten van bepaalde duur en vervangingsovereenkomsten

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders
van de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het ressorteren Paritair Comité voor het
bouwbedrijf.
Onder "arbeiders" wordt verstaan : de arbeiders en de arbeidsters.
Art. 2. De anciënniteit van een arbeider die bij eenzelfde werkgever, na afloop van een contract van
bepaalde duur of een vervangingsovereenkomst wordt aangeworven met een contract van
onbepaalde duur, wordt mee in rekening genomen voor de vaststelling van het loonbarema en van
de opzeggingstermijn.
Art. 3. Er kan geen nieuwe proefperiode worden overeengekomen indien een arbeider na afloop van
opeenvolgende contracten van bepaalde duur of vervangingsovereenkomsten van telkens minstens
6 maanden, voor dezelfde functie wordt aangeworven in een contract van onbepaalde duur.
Art. 4. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 november 2007.
Zij wordt gesloten voor een onbepaalde tijd met dien verstande dat ze te allen tijde kan worden
aangepast aan bepalingen van andere in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf gesloten
collectieve arbeidsovereenkomsten.
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Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2009 (93.291)
Anciënniteitspremie

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de
arbeiders van de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het
bouwbedrijf ressorteren.
Onder "arbeiders" wordt verstaan: de arbeiders en de arbeidsters.
HOOFDSTUK II. Toekenning van een anciënniteitspremie
(volgens de Arbeidsinspectie telt de anciënniteit verworven in het herkomstland mee)
Art. 2.
Een arbeider, die vanaf 1 juli 2009 een ononderbroken anciënniteit van 25 jaar binnen dezelfde
onderneming bereikt, heeft recht op een éénmalige brutopremie van 500 EUR.
Hiertoe is vereist dat de arbeider minstens één dag gewerkt heeft in een periode van één jaar die
voorafgaat aan de dag waarop hij de betreffende anciënniteit bereikt.
De werkgever is gehouden de bedoelde premie te betalen op de dag dat de werknemer zijn
anciënniteit verwerft, of ten laatste, op de eerstvolgende betaaldag.
Art. 3.
Onverminderd artikel 2, heeft een arbeider die op 1 juli 2009 een ononderbroken anciënniteit van
35 jaar binnen dezelfde onderneming heeft of die anciënniteit na deze datum bereikt, recht op een
éénmalige brutopremie van 700 EUR.
Hiertoe is vereist dat de arbeider minstens één dag gewerkt heeft in een periode van één jaar die
voorafgaat aan de dag waarop hij betreffende anciënniteit bereikt.
De werkgever is gehouden de bedoelde premie te betalen op de dag dat de werknemer zijn
anciënniteit verwerft, of ten laatste, op de eerstvolgende betaaldag.
HOOFDSTUK III. Suppletieve regeling
Art. 4.
Deze CAO is suppletief.
HOOFDSTUK IV. Overgangsbepaling
Art. 5. De arbeiders die de anciënniteitspremie genoten hebben voor 25 jaar anciënniteit binnen
dezelfde onderneming, bepaalde in de collectieve arbeidsovereenkomsten van 2 juni 2005 en
21 juni 2007 betreffende de anciënniteitspremie, of elk ander equivalent voordeel, hebben geen recht
op het verschil tussen het bedrag bepaald in de voormelde collectieve arbeidsovereenkomsten en
het bedrag bepaald in artikel 2 van deze overeenkomst.
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Art. 6. De arbeiders die de anciënniteitspremie genoten hebben voor 35 jaar anciënniteit binnen
dezelfde onderneming, bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007 betreffende
de anciënniteitspremie, of elk ander equivalent voordeel, hebben geen recht op het verschil tussen
het bedrag bepaalde in de voormelde collectieve arbeidsovereenkomst en het bedrag in artikel 3 van
deze overeenkomst.
HOOFDSTUK V. Geldigheidsduur
Art. 7. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2009 en vervangt de
collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007 betreffende de anciënniteitspremie.
Zij wordt gesloten voor een onbepaalde tijd met dien verstande dat ze ten allen tijde kan worden
aangepast aan bepalingen van andere in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf gesloten
collectieve arbeidsovereenkomsten.
Zij kan door één van de partijen worden opgezegd met in achtneming van een opzeggingstermijn van
zes maanden. De opzegging wordt betekend bij aangetekend schrijven, gericht aan de voorzitter van
het Paritair Comité voor het bouwbedrijf
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