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Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs

1520210 Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse
Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap
Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse
Gemeenschap
Arbeidsduur
OnderCAO
tekening
Registratie-nr.
05.05.2003
28.08.2003
27.11.2015
Feestdagen
Ondertekening

24.09.2008
19.12.2011
20.02.2014
27.11.2015

67.169
68.886
132.360

Einddatum

Duur van de arbeidstijd en de flexibiliteit

CAO
Registratie-nr.
89.627
108.107
120.922
132.360

Einddatum

Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de loon- en
arbeidsvoorwaarden in de door de Franse Gemeenschap
gesubsidieerde instellingen en internaten van het vrij
gesubsidieerd onderwijs

Bijkomende vakantiedagen
OnderCAO
tekening
Registratie-nr.
24.09.2008
19.12.2011
20.02.2014
27.11.2015

89.627
108.107
120.922
132.360

-

Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de loon- en
arbeidsvoorwaarden in de door de Franse Gemeenschap
gesubsidieerde instellingen en internaten van het vrij
gesubsidieerd onderwijs

Anciënniteitsdagen
OnderCAO
tekening
Registratie-nr.

-

Einddatum

-

Einddatum

19.12.2005

78.430

CAO tot wijziging van de CAO van 13 mei 1992 gesloten in
het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van
het vrij onderwijs betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden
(van de inrichtingen en internaten van het vrij onderwijs,
gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap)

-

24.09.2008
19.12.2011
20.02.2014
27.11.2015

89.627
108.107
120.922
132.360

CAO betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de door
de Franse Gemeenschap gesubsidieerde instellingen en
internaten van het vrij gesubsidieerd onderwijs

-

Arbeidsduur

1
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Arbeidsduur:
Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur op jaarbasis (12 opeenvolgende maanden): 37 u.
Uren per jaar: 1.924.
10 Wettelijke Feestdagen (art.1 KB 18/04/1974):
Nieuwjaarsdag (1/1)
Paasmaandag
Feest van de Arbeid (1/5)
Hemelvaartdag
Pinkstermaandag
Nationale feestdag (21/7)
O-L-V-Hemelvaart (15/8)
Allerheiligen (1/11)
Wapenstilstand (11/11)
Kerstmis (25/12)
20 Wettelijke Vakantiedagen:
Het aantal wettelijke vakantiedagen waarop de werknemer recht heeft, wordt jaarlijks berekend in
functie van de som van het aantal gepresteerde en gelijkgestelde arbeidsdagen in het
vakantiedienstjaar.
Ter gelegenheid van 27 september krijgen de werknemers een extra verlofdag.
Anciënniteitsverlof:
Onderwijsinstellingen en de internaten van het vrij onderwijs, gesubsidieerd door de Franse
Gemeenschap:
De werknemers hebben recht op een bijkomende dag jaarlijks verlof per schijf van 5 jaar voltooide
anciënniteit.
De grens vastgesteld op 25 jaar wordt opgeheven vanaf 1 januari 2014.
De in artikel 2 bedoelde anciënniteit moet zijn verworven bij een inrichtende macht voor het officieel
gesubsidieerd onderwijs.

Arbeidsduur

2

