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Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf
3260010 Werknemers in dienst op 31/12/2001
Arbeidsduur
Ondertekening

CAO
Registratie-nr.

Einddatum

28.01.1998

47.197

CAO ter bevestiging van de CAO van 12 mei 1997
houdende regeling van de sociale programmatie voor de
periode van 1/1/1997 tot 31/12/1998 in het gas- en
elektriciteitsbedrijf

01.02.2016

132.622

CAO betreffende de Arbeidsduur voor de personeelsleden
op wie de CAO van 2 december 2004 van toepassing is, met
betrekking tot de waarborg van rechten van de werknemers
van de bedrijfstak gas en elektriciteit in dienst op 31
december 2001

Feestdagen
Ondertekening
02.03.1989

CAO
Registratie-nr.
22.410

31/12/1998

-

Einddatum

CAO houdende het geldelijk statuut toepasselijk op het
statutair gebaremiseerd personeel van de gas- en
elektriciteitsbedrijven

Bijkomende vakantiedagen
OnderCAO
tekening
Registratie-nr.

-

Einddatum

02.03.1989

22.410

CAO houdende het geldelijk statuut toepasselijk op het
statutair gebaremiseerd personeel van de gas- en
elektriciteitsbedrijven

-

30.06.2005

76.260

Sociale programmatie voor de personeelsleden voor wie de
collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004
betreffende de waarborg van de rechten van werknemers
van de bedrijfstak gas en elektriciteit in dienst op 31
december 2001 van toepassing is

-

03.05.2012

109.799

CAO betreffende de sociale programmatie voor de
personeelsleden op wie de collectieve arbeidsovereenkomst
van 2 december 2004 (waarborgCAO) van toepassing is,
met betrekking tot de waarborg van rechten van de
werknemers van de bedrijfstak elektriciteit en gas in dienst
op 31 december 2001

-

Arbeidsduur

1

Laatste aanpassing: 15/06/2017

Anciënniteitsdagen
OnderCAO
tekening
Registratie-nr.
02.03.1989

22.410

Einddatum

CAO houdende het geldelijk statuut toepasselijk op het
statutair gebaremiseerd personeel van de gas- en
elektriciteitsbedrijven

-

Arbeidsduur:
Gebaremiseerde werknemers: Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur op jaarbasis: 36 u 50 m.
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.
Bijkomende Vakantiedagen/Feestdagen:
Gebaremiseerde werknemers:
Statutair personeel: 6 verlofdagen om lokale redenen.
Plasmagevers of gevers van bloedplaatjes: 1/2 dag betaalde dienstvrijstelling (max. 2x/jaar)
Anciënniteitsverlof:
1 dag na 3 jaar dienst,
2 dagen na 6 jaar dienst,
3 dagen na 9 jaar dienst,
4 dagen na 12 jaar dienst,
5 dagen na 15 jaar dienst.
Anciënniteit bepaald op 31/12 van het vorige jaar.

Arbeidsduur

2

