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Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 1975 (4.103)
Berekening van de anciënniteit bij de indienstneming
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers
en op de werklieden- en bediendepersoneel van de instellingen welke onder het
Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten ressorteren, met uitsluiting van deze
voor de tandprothese.
Art. 2. De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst leggen de regels
vast welke op alle werknemers van toepassing zijn, onverminderd de bepalingen van
de hoofdstukken II, 2 en III, 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari
1971 van het Nationaal Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten tot vaststelling
van de beloningsvoorwaarden van de werknemers der gezondheidsdiensten,
gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 1971 en van de
hoofdstukken II, 2 en III, 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart
1974, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, tot
vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden van sommige werknemers,
respectievelijk algemeen verbindend verklaard bij de Koninklijke besluiten van 28 mei
1971, 10 februari 1972 en 3 december 1974.
Art. 3. De werknemer die, voor zijn indienstneming, was tewerkgesteld in een
instelling van dezelfde aard als deze welke hem in dienst heeft genomen en waarvan
de arbeidsonderbreking minder dan een jaar bedraagt, ontvangt gedurende de
eerste drie maanden na zijn indienstneming, het aanvangsminimumloon van de
categorie waarbij hij is ingedeeld.
Vanaf de vierde tot en met de twaalfde maand tewerkstelling, wordt de werknemer
een anciënniteit toegekend vastgesteld op de helft van het aantal jaren dienst in de
instelling waarbij hij laatst was tewerkgesteld. Voor de toepassing van dit lid moet
onder “laatste instelling” worden verstaan, de instelling waar de werknemer voor het
laatst gedurende ten minste dertien maanden was tewerkgesteld.
Vanaf de dertiende maand tewerkstelling, kan de resterende helft van het aantal
jaren dienst al dan niet gedeeltelijk of volledig worden aangerekend.
Art. 4. De werknemer die voor zijn indienstneming was tewerkgesteld in een instelling
van een andere aard dan deze welke hem in dienst heeft genomen of waarvan de
arbeidsonderbreking meer dan een jaar bedraagt, ontvangt gedurende de eerste zes
maanden na zijn indienstneming het aanvangsminimumloon van de categorie waarbij
hij is ingedeeld.
Vanaf de zevende tot en met de twaalfde maand tewerkstelling, wordt de werknemer
een anciënniteit toegekend vastgesteld op de helft van het aantal jaren dienst in de
instelling waar hij laatste was tewerkgesteld. Voor de toepassing van dit lid moet
onder "laatste instelling" worden verstaan de instelling waar de werknemer voor het
laatst gedurende ten minste dertien maanden was tewerkgesteld.
Vanaf de dertiende maand tewerkstelling kan de resterende helft van het aantal jaren
dienst al dan niet gedeeltelijk of volledig worden aangerekend.
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Art. 5. Indien het resultaat van de deling, bij de berekening van de helft van het
aantal jaren dienst bedoeld in de artikelen 3 en 4, een breuk is, wordt het naar de
hogere eenheid afgerond.
Art. 6. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 mei
1974 en is gesloten voor onbepaalde tijd
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Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2007 (85.666)

Bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2007

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers
en werknemers van de ondernemingen die sinds 8 juni 2007 ressorteren onder het
Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten.
Art. 2. Alle beslissingen en collectieve arbeidsovereenkomsten, gesloten in het
Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, het Paritair Subcomité voor de privéziekenhuizen, het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten
en het Paritair Subcomité voor de tandprothese, die nog van kracht zijn op 7 juni
2007 worden van toepassing op de in artikel 1 bedoelde ondernemingen.
Art. 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 8 juni 2007 en is
gesloten voor een onbepaalde duur.
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