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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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Eindejaarspremie
CAO van 13 maart 1990 (25.169), gewijzigd door CAO van 22 februari 2016
(132.994)
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 18 november 1988.
HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en
op de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité
voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie.
Onder werknemers wordt verstaan, het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en
bedienden- en kaderpersoneel.
HOOFDSTUK VI. Koopkracht
Art.13 § 1. De werkgevers zullen aan de bedienden met een arbeidsovereenkomst van
onbepaalde duur en niet meer in proefperiode, naast de twaalf maandwedden jaarlijks
een brutobedrag uitbetalen dat – onder die benaming of om het even welke andere –
minstens gelijk is aan een bruto dertiende maand. Indien hetgeen momenteel
contractueel of krachtens een overeenkomst wordt uitbetaald, minder bedraagt dan een
bruto dertiende maand, dan dient het aangevuld te worden tot dit niveau. Indien
hetgeen momenteel contractueel of krachtens een overeenkomst wordt uitbetaald, meer
bedraagt dan een bruto dertiende maand, dan mag het niet verminderd worden.
De ondernemingen hebben de mogelijkheid om op hun niveau, via een collectieve
arbeidsovereenkomst ondertekend door de vakbondsorganisaties die de meerderheid
vertegenwoordigen van de effectieve mandaten in de overlegorganen van de onderneming, een ander voordeel te bepalen dat minstens de waarde van de dertiende
maand bedoeld in voorgaande alinea vertegenwoordigt.
§2. Dit geldt niet voor werknemers die om dringende reden zijn ontslagen overeenkomstig artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Alleen werknemers die effectief arbeidsprestaties hebben geleverd gedurende het
werkjaar waarvoor de 'dertiende maand' geldt, hebben recht op een dertiende maand.
§ 3. De "dertiende maand" of het daaraan gelijkwaardig bedrag is proratiseerbaar, al
naargelang de reële arbeidsprestaties in het betrokken werkjaar. (Het artikel is
gewijzigd door CAO van 22/02/2016 – 132.994, vanaf 1 januari 2016)
HOOFDSTUK XII. Slotbepalingen
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Art. 24. De partijen verbinden zich ertoe tijdens de duur van deze collectieve
arbeidsovereenkomst geen bijkomende eisen te stellen over de punten die in deze
overeenkomst voorkomen.
Art. 25. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1989 en is
gesloten voor onbepaalde tijd.
Ecocheques
CAO van 6 juli 2011 (105.072)
Koopkracht
Alle artikels
Geldigheidsduur: 1 januari 2011 voor onbepaalde duur.
Compensatie voor informatieondersteuning
CAO van 21 juni 2016 (134.338)
Vaststelling van de brugdagen voor 2017, 2018 en 2019
Artikels 2, 6, 7,8
Geldigheidsduur: 1 januari 2017 tot 31 december 2019
Verplaatsingsvergoeding inspecteurs
CAO van 20 februari 1979 (5.749), gewijzigd door CAO van 13 maart 1990 (25.169)
Arbeids- en loonvoorwaarden
HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en
de werknemers van de ondernemingen welke onder het Paritair Comité voor de
maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie ressorteren.
Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder
“werknemers”, “bedienden” en “werklieden” verstaan: de mannelijke en vrouwelijke
werknemers, bedienden en werklieden.
Art.19. De inspecteurs van de kapitalisatiemaatschappijen ontvangen een
dagvergoeding van 125 F wanneer hun verplaatsingen geschieden binnen een straal
van 15 km van hun woonplaats en een vergoeding van 350 F wanneer zij zich
verplaatsen buiten dit gebied. (Het artikel is gewijzigd door CAO van 13/03/1990 –
25.169, vanaf 1 januari1989)
Daar de verplaatsingskosten van de inspecteurs van de spaarbanken worden vergoed
op basis van een door hen zelf opgestelde kostennota, blijven zij van dezelfde regeling
genieten.
HOOFDSTUK VIII. Slotbepalingen
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Art.62. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1979 en is
gesloten voor onbepaalde tijd.
Vervoerkosten
CAO van 19 september 2001 (60.758), gewijzigd door CAO van 6 oktober 2009
(96.357)
Tussenkomst van de werkgever in de vervoerkosten van de werknemers
Alle artikels
(Art. 1, tweede alinea werd gewijzigd door CAO van 6 oktober 2009 - 96.357, vanaf 1
januari 2010)
(Art.2 werd vervangen door CAO van 6 oktober 2009 - 96.357, vanaf 1 januari 2010)
(Art. 2 bis werd toegevoegd door CAO van 6 oktober 2009 - 96.357, vanaf 1 januari
2010)
Geldigheidsduur: 1 september 2001 voor onbepaalde duur.
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