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Paritair Comité voor de socio-culturele sector
3290220 Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige
Gemeenschap en het Waalse Gewest
Waalse Gewest
Arbeidsduur
OnderCAO
tekening
Registratie-nr.

Einddatum

31.03.1999

51.076

Vaststelling van de arbeidsduur en de modaliteiten ervan in
de socio-culturele sector

-

25.10.1999
24.03.2014

55.991
122.037

Bepaling van de modaliteiten van de arbeidsduur en de
tewerkstelling 's nachts en op zon- en feestdagen

-

Feestdagen
OnderCAO
tekening
Registratie-nr.
16.06.1999

-

25.10.1999
24.03.2014
25.06.2007

Einddatum

KB betreffende de arbeidsduur en de tewerkstelling 's nachts
en op zon- en feestdagen

-

55.991
122.037

CAO betreffende de bepaling van de modaliteiten van de
arbeidsduur en de tewerkstelling 's nachts en op zon- en
feestdagen

-

83.823

CAO betreffende de 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)

-

Bijkomende vakantiedagen
OnderCAO
tekening
Registratie-nr.

Einddatum

25.06.2007
15.12.2008

83.824
90.455

CAO tot toekenning van bijkomende verlofdagen aan het
personeel van de socio-culturele sector die afhangt van het
Waalse Gewest (CRI, CFP de l'AWIPH, MIRE)

-

17.12.2007

86.372

CAO tot toekenning van bijkomende verlofdagen aan het
personeel van de socio-culturele sector die afhangt van het
Waalse Gewest (EFT, OISP)

-

Arbeidsduur

1
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Arbeidsduur:
Gemiddelde arbeidsduur, berekend over een semester: 38 u.
10 Wettelijke Feestdagen (art.1 KB 18/04/1974):
Nieuwjaarsdag (1/1)
Paasmaandag
Feest van de Arbeid (1/5)
Hemelvaartsdag
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.
Bijkomende Vakantiedagen:
Verenigingen met maatschappelijke zetel in het Waalse Gewest, erkend en gesubsidieerd door het
Waalse Gewest, en die afhangen van een van de volgende sectoren:
Centres Régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère (CRI),
Centres de formation professionnelle de l'AWIPH (CFP de l'AWIPH),
Missions Régionales pour l'Emploi (MIRE),
Entreprises de Formation par le Travail (EFT),
Organismes d'lnsertion Socio-professionnelle (OISP):
2 bijkomende verlofdagen met een minimum van 24 dagen (28 dagen in het stelsel van 6dagenweek).
Voor de verenigingen waar reeds 28 dagen of meer verlof worden toegekend (32 in stelsel van 6dagenweek), kan er in de onderneming onderhandeld worden om het behoud van het niveau mogelijk
te maken van het dienstenaanbod voor de rechthebbenden, door de toekenning van het voordeel te
beperken.
Voor de bijkomende dagen verlof ontvangt de betrokken werknemer het normale loon dat hij zou
ontvangen hebben als hij de dag waarop hij verlof genomen heeft had gewerkt.

Arbeidsduur

2

