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Omschrijving bevoegdheden PC 330.0 1.1.1

1.1. Omschrijving Bevoegdheden Paritair 
Comité 330.0

Paritair Comité 330.0 - Oprichting en wijziging van het bevoegdheidsgebied.
KB 9.3.2003 (BS 8.4.2003)

 · Gewijzigd door KB 15.09.2006 (BS 29.9.2006)
 · Gewijzigd door KB 24.10.2012 (BS 11.12.2012)

Artikel 1
§1. Bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers behorende tot de volgende 

bedrijfstakken: 
1. de inrichtingen en diensten die geneeskundige, profylactische of hygiënische verzorging verlenen; 
2. de medische of sanitaire inrichtingen en diensten; 
3. de inrichtingen die sociale, psychische of fysische gezondheidszorg verlenen; 
4. de inrichtingen voor tandprothesen.  

Tot deze inrichtingen en diensten behoren bij wijze van voorbeeld: 

1.  alle inrichtingen die zijn onderworpen aan de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 
augustus 1987; 

2. de overlegplatforms van psychiatrische instellingen en diensten; 
3. de psychiatrische verzorgingstehuizen; 
4. de initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten; 
5. de revalidatiecentra; 
6. de rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen en serviceflats; 
7. de diensten voor thuisverpleging; 
8. de equipes voor palliatieve thuiszorg; 
9. de wijkgezondheidscentra; 
10. de diensten voor bloedtransfusie en bloedverwerking; 11° de polyklinieken; 
11. de laboratoria voor klinische biologie of voor pathologische anatomie; 
12. de ondernemingen uit de bedrijfstak van het onafhankelijk ziekenvervoer; 
13. de eerste-hulpdiensten; 
14. de medisch-pediatrische centra; 
15. de dagverzorgingscentra voor bejaarden; 
16. de dagcentra voor bejaarden; 
17. de kabinetten van huisartsen, specialisten, tandartsen, kinesitherapeuten en andere paramedici; 
18. de diensten voor fysiotherapie; 
19. de ondernemingen uit de bedrijfstak van de tandprothese; 
20. de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. 
21.  de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk;
22. de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging, met uitzondering van de geïntegreerde diensten 

voor thuisverzorging die erkend zijn als samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg 
behorende tot het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector.

 Het paritair comité is eveneens bevoegd voor de inrichtingen en diensten die door de Gemeenschap-
pelijke Gemeenschapscommissie worden erkend en/of gesubsidieerd of die onder hun bevoegdheid 
vallen, zoals onder meer:  

• de diensten die sociale hulp verlenen aan justiciabelen; 
• de centra voor algemeen welzijnswerk; 
• de centra voor geestelijke gezondheidszorg; 
• de diensten voor de strijd tegen toxicomanie en tot voorkoming van verslavingen. 

  Het paritair comité is niet bevoegd voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten die ressorteren 
onder een ander daarvoor specifiek bevoegd paritair comité. 
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Oprichting paritaire subcomités 1.2.1

1.2. Oprichting paritaire subcomités
Unaniem advies tot oprichting paritaire subcomités1

29.6.2007
Het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten, in vergadering op 29 juni 2007 ;

Gelet op de Wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de 
paritaire comités, inzonderheid artikel 8 en 37;

VERZOEK
Het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten verzoekt unaniem de oprichting 
van 4 paritaire subcomités te weten :

1. Het Paritair Subcomité voor de federale gezondheidssectoren ;
2. Het Paritair Subcomité voor de bicommunautaire instellingen ;
3. Het Paritair Subcomité voor de dentaaltechnische bedrijven ;
4. Het Paritair Subcomité voor de residuaire instellingen.

EENSLUIDEND ADVIES
Het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten formuleert volgend eensluidend 
advies namelijk de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Paritair Subcomité voor de 
federale gezondheidssectoren, het Paritair Subcomité voor de bicommunautaire instellingen, het 
Paritair Subcomité voor de dentaaltechnische bedrijven en het Paritair Subcomité voor de residuaire 
instellingen moeten niet door het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten 
worden goedgekeurd.

UNANIEM ADVIES
Het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten geeft volgend unaniem advies 
met betrekking tot het bevoegdheidsgebied van 

1. Het Paritair Subcomité voor de federale gezondheidssectoren: bevoegd voor de werknemers en 
hun werkgevers behorende tot de volgende inrichtingen en diensten: 

• alle inrichtingen die zijn onderworpen aan de Wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd 
op 7 augustus 1987,

• de psychiatrische verzorgingstehuizen, 
• de initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten, 
• de centra die met een revalidatieovereenkomst verbonden zijn met het RIZIV, 
• de rusthuizen, rust-en verzorgingstehuizen en serviceflats, 
• de thuisverpleging, 
• de wijkgezondheidscentra, ‘Associations de santé intégrée et autres centres de santé 

de quartier’
• de diensten voor bloedtransfusie en bloedverwerking, 
• de dagverzorgingscentra voor bejaarden, 
• de dagcentra voor bejaarden,
• de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging 

2. Het Paritair Subcomité voor de bicommunautaire instellingen: bevoegd voor de werknemers en 
hun werkgevers behorende, bij wijze van voorbeeld, tot de inrichtingen en diensten die door 
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie worden erkend en/of gesubsidieerd of die 
onder haar bevoegdheid vallen zoals onder meer: 

1 (Nvdr: Unaniem Advies tot oprichting van 4 paritaire subcomités
Na goedkeuring door de Minister van Werk en publicatie in het Belgisch Staatsblad kunnen 4 autonome subcomités worden 

opgericht in het paritair comité 330.
“Autonoom” betekent dat de collectieve arbeidsovereenkomsten in de subcomités kunnen worden ondertekend zonder dat zij 

opnieuw goedgekeurd moeten worden in het globale paritair comité 330.)
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• de diensten die sociale hulp verlenen aan justiciabelen, 
• de centra voor algemeen welzijnswerk, 
• de centra voor geestelijke gezondheidszorg, 
• de diensten voor de strijd tegen toxicomanie en tot voorkoming van verslavingen.

3. Het Paritair Subcomité voor de dentaaltechnische bedrijven bevoegd voor de werknemers en 
werkgevers van de inrichtingen voor dentaaltechnieken.

4. Het Paritair Subcomité voor de residuaire instellingen bevoegd voor de werknemers en werk-
gevers van alle inrichtingen en diensten die tot het bevoegdheidsgebied behoren van het Pa-
ritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten en die niet ressorteren onder 
de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de federale gezondheidssectoren of van het 
Paritair Subcomité voor de bicommunautaire instellingen of van het Paritair Subcomité voor 
de dentaaltechnische bedrijven.
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1.3. Omschrijving Bevoegdheden Paritair 
Comité 330.0

Bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst1

Cao van 10.9.2007

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 gezondheidsin-
richtingen en diensten.

Artikel 2
Alle beslissingen en collectieve arbeidsovereenkomsten, gesloten in het Paritair Comité voor de ge-
zondheidsdiensten, het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, 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.

Artikel 3
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 8 juni 2007 en is gesloten voor een 
onbepaalde duur.

Elk van de ondertekenende partijen kan ze opzeggen mits het naleven van een opzeggingstermijn 
van drie maanden. Deze opzegging wordt bij een ter post aangetekende brief aan de voorzitter van 
het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten en aan elk van de ondertekenende 
partijen betekend.

De opzegtermijn begint te lopen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de opzegging.

1 (Commentaar: de betekenis van deze collectieve arbeidsovereenkomst is dat alle overeenkomsten die gesloten waren in het 
voormalige paritair comité 305 of in de subcomités 305.01, 305.02 of 305.03, telkens voor hun toepassingsgebied, verder 
van toepassing blijven voor de toekomst. De toepassing is dus geenszins afhankelijk van de wijziging van het paritair comité 
305 of zijn subcomités naar het paritair comité 330 of zijn subcomités.)
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2.1. Lonen en functieclassificatie
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de harmonisatie van de baremieke 
weddeschalen van de rustoorden voor bejaarden en van de rust- en verzorgings-
tehuizen met de baremieke weddeschalen voor het personeel van de privé-zie-
kenhuizen
Cao van 26.1.2009 (KB 28.6.2009, BS 1.10.2009) (schrapping van de 
aanvangsleeftijden van de barema’s)

HOOFDSTUK 1 - INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van 
de rustoorden voor bejaarden en van de rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra die 
ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten.

Onder werknemers wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendenpersoneel.

Artikel 2
De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst stellen de algemene regelen vast welke 
van toepassing zijn op al de werknemers en beogen slechts minimumlonen te bepalen terwijl aan 
de partijen de vrijheid wordt overgelaten gunstiger voorwaarden overeen te komen.

Zij mogen geen afbreuk doen aan de bepalingen welke voor de werknemers gunstiger zijn, daar 
waar dergelijke toestand bestaat.

Artikel 3
De opsomming van de functies gerangschikt in verschillende hierna vastgestelde categorieën, geldt 
als voorbeeld en is niet beperkend.

Artikel 4
De weddeschalen vermeld in deze collectieve arbeidsovereenkomst bepalen de jaarlijkse basisbe-
dragen per anciënniteitsjaar. 

Zij gelden als minimumbarema’s vanaf hun respectievelijke data van inwerkingtreding.

HOOFDSTUK 2 - VERPLEGEND , VERZORGEND EN PARAMEDISCH PERSO-
NEEL 
1. LOONPROGRAMMATIE 

Artikel 5
Aan het verplegend, verzorgend en paramedisch personeel worden de hieronder bepaalde bare-
mieke weddeschalen toegekend.

Categorie baremieke weddeschaal

Eerste  1.22

Tweede  1.22

Derde  1.26

Vierde  1.35

Vijfde  1.40-1.57

Zesde  1.43-1.55

Zevende 1.55-1.61-1.77
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2.1.2 Lonen en functieclassificatie

Achtste 1.55-1.61-1.77 + 2 jaar

2. BEROEPSINDELING – TOEGEKENDE WEDDESCHALEN 

Artikel 6
Het verzorgend, verplegend en paramedisch personeel wordt in acht categorieën ingedeeld volgens 
de hiernavolgende algemene criteria, waaraan volgende loonschalen worden toegekend :

1e categorie

Personeel dat niet over een brevet, een attest, een getuigschrift, diploma of anciënniteit beschikt 
om aanspraak te kunnen maken op een hoger barema.

weddeschaal: 1.22

2e categorie

Personeel dat geen houder is van een brevet, attest, getuigschrift of diploma afgeleverd door een 
onderwijsinstelling, zoals vermeld in de hogere categorieën, maar dat 

- ofwel op datum van 26 mei 1992 de leeftijd bereikt had van 45 jaar en voor zover het in de voor-
gaande jaren een beroepsactiviteit kan bewijzen die tenminste gelijk is aan het equivalent van 5 jaar 
voltijdse tewerkstelling in een erkend rustoord voor bejaarden, in een rust- en verzorgingstehuis 
of in een ziekenhuis;

- ofwel de bijscholing heeft gevolgd zoals voorzien

in het ministerieel besluit van 5 april 1995;

- ofwel om reden van beroepservaring erkend wordt als verzorgende door elke bevoegde overheid, 
ongeacht of het hier gaat over de federale, de gemeenschaps- of de gewestoverheid.

weddeschaal: 1.22

3e categorie

Personeel dat een titel heeft verworven in het kader van en kwalificerende vorming die evenwel 
onvoldoende is om aanspraak te kunnen maken op de schaal 1.35.

Een lijst met voorbeelden van de titels die aanleiding geven tot de toekenning van de schaal die 
overeenstemt met de 3e categorie wordt weergegeven in bijlage 1.1

weddeschaal: 1.26

4e categorie

Personeel dat een kwalificerende titel heeft behaald op het niveau van het hoger secundair of ge-
lijkgesteld onderwijs.

Een lijst met voorbeelden van de titels die aanleiding geven tot de toekenning van de schaal die 
overeenstemt met de 4e categorie wordt weergegeven in bijlage 2.

weddeschaal: 1.35

5e categorie

Verplegend personeel houder van een brevet van ziekenhuisassistent.

weddeschaal : 1.40-1.57

6e categorie

Het verplegend personeel houder van een brevet van gebrevetteerde verpleger (A2)

weddeschaal : 1.43-1.55

1 Zie ook onderdeel 2.10., de cao betreffende de harmonisatie van het barema van de zorg-
kundigen. Alle voorlopig of definitief geregistreerde zorgkundigen hebben sinds 1.1.2013 recht op 
barema 1.35, ongeacht hun diploma.
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7e categorie

Het personeel dat houder is van het diploma van gegradueerde (A1) in de verpleegkunde, in de 
kinesitherapie, in de ergotherapie, in de diëtetiek,  in de logopedie, enz.

weddeschaal : 1.55-1.61-1.77 

8e categorie

Verplegend personeel dat houder is van het diploma van sociale verpleegkundige of gegradueerde 
verpleegkundige met diploma van bijkomende specialisatie wanneer deze diploma’s vereist worden 
bij de aanwerving.

weddeschaal : 1.55-1.61-1.77 + 2  jaar

HOOFDSTUK 3 - ADMINISTRATIEF PERSONEEL
1. LOONPROGRAMMATIE

Artikel 7
Aan het administratief personeel worden de hieronder bepaalde baremieke weddeschalen toegekend.

Categorie baremieke weddeschaal

Eerste  1.12

Tweede  1.22

Derde  1.50

Vierde  1.43-1.55

Vijfde  1.55-1.61-1.77

2. Beroepsindeling – Toegekende loonschalen

Artikel 8
Het administratief personeel wordt in vijf categorieën ingedeeld volgens de hiernavolgende algemene 
criteria, waaraan volgende loonschalen worden toegekend:

1e categorie: ongeschoold : niet in het bezit van een diploma, brevet of getuigschrift.

weddeschaal : 1.12

2e categorie : personeel houder van: 

- getuigschrift lager secundair onderwijs of gelijkwaardig getuigschrift afgeleverd door de centrale 
examencommissie;

- een diploma van een afdeling toebehorend aan de groep handel, administratie en organisatie van 
een cursus lager technisch secundair niveau;

- brevet van de afdeling kantoorwerk afgeleverd door een hogere secundaire beroepsschool;

- gelijkgesteld diploma behaald in avondonderwijs of sociale promotie.

Klerk, telefonist van centrale of belast met het beantwoorden van de oproepen op eigen initiatief, 
bediende belast met het onthaal, typist, beginnend stenotypist, bediende belast met elementaire 
boekhoudingswerkzaamheden, codeerder.

weddeschaal : 1.22 

3e categorie : personeel houder van : 

- eindgetuigschrift middelbaar onderwijs hogere graad of gelijkwaardig getuigschrift uitgereikt door 
de centrale examencommissie;

- een diploma van een afdeling handel, administratie en organisatie van een cursus hoger secundair 
technisch niveau;
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- gelijkwaardig diploma behaald in avondonderwijs of sociale promotie.

Opsteller, bediende die nota’s en facturen opmaakt, typist die berichten en gewone briefwisseling 
verzorgt aan de hand van summiere aanwijzingen, stenotypist in één enkele landstaal, bediende 
van de dienst “lonen en sociale wetten” die de verschillende werkzaamheden van de dienst kan ver-
richten, hulpboekhouder, kassier.

weddeschaal: 1.50

4e categorie : personeel houder van: 

- een eindgetuigschrift van het economisch hoger onderwijs van het korte type;

- gelijkgesteld diploma behaald in avondonderwijs of sociale promotie

Directiesecretaresse, stenotypist die in twee van de drie landstalen of in één landstaal en in één 
vreemde taal kan werken, hoofdbediende van de dienst “lonen en sociale wetten”, boekhouder, 
hoofdbediende van het economaat.

weddeschaal : 1.43-1.55

5e categorie: personeel houder van een diploma uitgereikt door het technisch hoger onderwijs en 
waarvan het bezit vereist is bij de aanwerving.

Sociaal assistent

Boekhoudkundig personeel houder van een:

- eindgetuigschrift van het economisch hoger onderwijs van het korte type

- gelijkgesteld diploma behaald in avondonderwijs of sociale promotie

die de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de boekhouding in een instelling.

weddeschaal : 1.55-1.61-1.77 

HOOFDSTUK 4 - WERKLIEDEN EN TECHNISCH PERSONEEL

Artikel 9
Aan het werklieden- en technisch personeel worden de hieronder bepaalde baremieke weddeschalen 
toegekend.

Categorie baremieke weddeschaal

Eerste  1.12

Tweede  1.12

Derde  1.22

Vierde  1.26

Vijfde  1.40

Zesde  1.59

Zevende 1.80

2. Beroepsindeling – Toegekende loonschalen

Artikel 10
Het werklieden- en technisch personeel worden in zeven categorieën ingedeeld, volgens het hier-
navolgende schema, waaraan de volgende weddeschalen worden toegekend :

1e categorie: ongeschoold : niet in het bezit van diploma, brevet of getuigschrift.

Hulparbeider, schoonmaker, nachtwaker, huisbewaarder.

weddeschaal : 1.12
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2e categorie : half geschoold : werknemer met een vorming of beroepsbekwaamheid gelijkwaardig 
aan het lager secundair beroepsonderwijs of onvolledig lager secundair technisch onderwijs.

Wasvrouw, helper-tuinier, strijkster, linnennaaister, helper van geschoolde arbeider.

weddeschaal : 1.12

3e categorie : geschoold : werknemer met een  vorming of beroepsbekwaamheid gelijkwaardig aan 
het hoger secundair beroepsonderwijs of lager secundair technisch onderwijs.

Elektricien, tuinier, metselaar, schrijnwerker, loodgieter, schilder, magazijnier, autobestuurder.

weddeschaal : 1.22

4e categorie : geschoold : vorming of beroepsbekwaamheid gelijkwaardig aan het  hoger secundair 
technisch onderwijs.

Linnennaaister, tuinier, loodgieter, schrijnwerker, elektricien, kok.

weddeschaal : 1.26

5e categorie : meer dan geschoold en ploegbaas : houder van een diploma van hoger secundair tech-
nisch onderwijs die een bijkomende vorming voor zijn functie heeft genoten, verantwoordelijk voor 
een groep werklieden en belast met de coördinatie van hun activiteiten.

Meestergast, chef van de wasserij, chef-tuinier, chef van de keuken.

weddeschaal : 1.40

6e categorie : verantwoordelijke van de arbeiders : houder van een diploma van hogere scholing en/
of specialisatie.

weddeschaal : 1.59

7e categorie : houder van een diploma van technisch of industrieel ingenieur afgeleverd door het 
hoger technisch onderwijs van het lange type.

weddeschaal: 1.80.

HOOFDSTUK 5 - GEWAARBORGD MINIMUMLOON.

Artikel 11
Aan het personeel wordt een gewaarborgd minimumloon verzekerd, vastgesteld op een jaarlijks 
basisbedrag van 12.863,77 EUR. Dit cijfer stemt overeen met een maandbedrag van 1.071,97 EUR 
en met een uurloonbedrag van 6,5099 EUR.

Artikel 12  
Het gewaarborgd minimumloon is een recht waarop elke werknemer zich kan beroepen, ongeacht 
de toekenning van premies, toelagen, vergoedingen en toeslagen, van welke aard ook.

Voor het bediendenpersoneel dat met onvolledige dienstbetrekking is tewerkgesteld, wordt het ge-
waarborgd minimum maandloon berekend naar rato van de duur van de maandelijkse arbeidsprestatie.

Het opklimmen in de loonschaal wordt slechts toegepast vanaf het ogenblik dat het loon van de 
loonschaal het gewaarborgd minimum uur- of maandloon bereikt of overschrijdt.

HOOFDSTUK 6 - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN
1. BEVORDERING

Artikel 13
Op het ogenblik van zijn bevordering van een categorie naar een andere, heeft elke werknemer 
onmiddellijk recht op het loonbarema van de nieuwe functie die hij uitoefent, rekening houdend 
met de verworven anciënniteit.



CAO-bundeling Ouderenzorg (PC330) Hoofdstuk 2. Lonen & vergoedingen

2.1.6 Lonen en functieclassificatie

2. KOPPELING VAN DE LONEN AAN HET INDEXCIJFER VAN DE CONSUMPTIE-
PRIJZEN

Artikel 14
 §1.  Al de in deze collectieve arbeidsovereenkomst voorziene lonen, evenals de werkelijk uitbetaalde 
lonen, worden gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk, overeenkom-
stig de modaliteiten welke zijn vastgesteld bij de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van 
een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van 
de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmede rekening 
dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid van de arbeiders, 
alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van 
de consumptieprijzen worden gekoppeld.

Zij worden beschouwd als zijnde in overeenstemming met het spilindexcijfer 138.01 (basis 1981) 
(cfr.102.02 basis 1988), vereffening aan 100 % op 1 januari 1990. 

Bij het sluiten van deze collectieve arbeidsovereenkomst geldt de vereffeningscoëfficiënt van 148.59% 
die sinds 1 september 2008 van kracht is.

§1. §2. Het geïndexeerde maandloon is gelijk aan het door twaalf gedeelde geïndexeerde jaarloon met 
twee decimalen

Het geïndexeerde uurloon is gelijk aan het door 1976 (in het stelsel van de 38-urenweek) gedeelde 
jaarloon, met vier decimalen. 

De afronding gebeurt door het cijfer na de af te ronden decimaal te verwaarlozen als het lager is 
dan vijf en door het af te ronden decimaal naar de hogere eenheid te brengen als gelijk is aan of 
hoger is dan vijf.

3. BAREMIEKE ANCIËNNITEIT

Artikel 15
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 1975, 
gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, tot vaststelling van de berekening van 
de baremieke anciënniteit van de werknemers, wordt de baremieke anciënniteit voor elke werknemer 
berekend vanaf de eerste dag van de maand tijdens dewelke de werknemer in dienst is getreden 
van de instelling.

HOOFDSTUK 7 - MINIMUMLONEN.

Artikel 16
De loonschalen en de eraan verbonden  jaarlijkse minimumbarema’s met vereffening aan 100 %, 
voortvloeiend uit deze collectieve arbeidsovereenkomst en die als basis dienen voor de berekening 
van de geïndexeerde jaar-, maand- en uurbedragen , worden als bijlage III gevoegd bij deze collectieve 
arbeidsovereenkomst.

Bij het sluiten van deze collectieve arbeidsovereenkomst geldt de vereffeningscoëfficiënt van 148,59 
%, die sinds 1 september 2008 van kracht is.

HOOFDSTUK 8 - OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.

Artikel 17
Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 sep-
tember 2002, gesloten in het Paritair comité voor de gezondheidsdiensten tot harmonisatie van de 
baremieke weddeschalen van de rustoorden voor bejaarden en van de rust- en verzorgingstehuizen 
met de baremieke weddeschalen voor het personeel van de privé ziekenhuizen vanaf het ogenblik 
dat de voordelen bedongen in deze collectieve arbeidsovereenkomst effectief worden toegekend 
(KB van 23/10/2002 – BS 5/11/2002)
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Artikel 18
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2009.

Zij is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan worden opgezegd door elk der partijen, mits een opzeggingstermijn van drie maanden gericht 
bij een ter post aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheids-
inrichtingen en -diensten.

Artikel 19
Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de voordelen bedongen in onderhavige collectieve arbeids-
overeenkomst slechts effectief aan de werknemers zullen toegekend worden voor zover de koninklijke 
en ministeriele besluiten die de financiering ervan verzekeren, zoals deze door de Regering voorzien 
werden, effectief op 1 oktober 2002 in werking treden, hierbij invoerend:

(1) voor het personeel dat niet in het kader van de RIZIV forfaits gefinancierd wordt, een jaarlijkse 
financiering per VTE personeelslid ten bedrage van:

Vanaf 1 oktober 2004

- 3711.54 € voor een verpleegkundige A1

- 3496.09 € voor een verpleegkundige A2 of ZHA

- 6588.42 € voor een personeelslid verzorgende

- 2128.05 € voor een paramedisch personeelslid

- 7550.84 € voor een administratief, werklieden- of technisch personeelslid

waarbij het geheel van voornoemde bedragen gekoppeld wordt aan het spilindexcijfer 103.14–basis 
1996 = 100, aangepast overeenkomstig de modaliteiten van het stelsel van indexering aan de con-
sumptieprijzen en onderworpen aan een globale budgettaire enveloppe berekend op basis van het 
in de sector effectieve tewerkstellingsvolume van het jaar 2001;
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BIJLAGE 1 
bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009, betreffende de harmonisatie van de 
baremieke weddeschalen van de rustoorden voor bejaarden en van de rust- en verzorgingstehuizen 
met de baremieke weddeschalen voor het personeel van de privé-ziekenhuizen

Op de schaal 1.26 kunnen aanspraak maken :

1. Opleiding verstrekt in de Franse Gemeenschap

1.1. De personen die houder zijn van een kwalificatiegetuigschrift uitgereikt door een onderwijsinstel-
ling van het lager middelbaar onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap :

- het technisch, beroeps- of buitengewoon lager middelbaar onderwijs met volledig leerplan, van 
de studierichtingen “services aux personnes” of “services sociaux et familiaux”;

- het technisch of lager middelbaar beroepsonderwijs of de hogere middelbare overgangsafdeling 
in het systeem van sociale promotie, vb. “auxiliaire gériatrique”.

1.2. De personen die houder zijn van een getuigschrift van genoten opleiding uitgereikt door een 
instelling die niet afhangt van het onderwijs van de Franse Gemeenschap, voor zover deze erkend 
is door een federale, communautaire of regionale voogdijminister, onder andere :

- het brevet van familiale help(st)er;

- het brevet van bejaardenhelp(st)er;

- een getuigschrift waaruit blijkt dat de betrokken persoon met vrucht de vorming van “auxiliaire 
gériatrique” heeft gevolgd, getuigschrift uitgereikt door 

° de FOREM te Luik;

° de V.Z.W. “C.O.B.E.F.F.” te Brussel;

° de V.Z.W. “Actions intégrées de développement - A.I.D.” te Brussel.

2. Opleiding verstrekt in de Vlaamse Gemeenschap

2.1. De personen die houder zijn van een getuigschrift verkregen in een onderwijsinstelling met 
volledig leerplan of voor sociale promotie van het lager middelbaar onderwijs georganiseerd of 
gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap :

2.1.1. het getuigschrift van ziekenhuishelp(st)er, uitgereikt door het “Hoger Instituut voor Ver-
pleegkunde” te Antwerpen tot en met het schooljaar 1970-1971;

2.1.2. het kwalificatiegetuigschrift van de opleiding personenzorg uitgereikt door het buitengewoon 
secundair onderwijs.

2.2. De personen die houder zijn van een getuigschrift van genoten opleiding uitgereikt door een 
instelling die niet afhangt van het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, voor zover deze erkend 
is door een federale, communautaire of regionale voogdijminister.

2.2.1. Overeenkomstig artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 1988 en de 
wijzigende besluiten ervan tot regeling van de erkenning en subsidiëring van de diensten voor 
gezins- en bejaardenhulp en van de opleidingscentra voor gezins- en bejaardenhelpsters :

* de personen die houd(st)er zijn van een bekwaamheidsattest van gezins- en bejaardenhelp(st)
er uitgereikt door een erkend opleidingscentrum;

* alle personen die beschikken over een inschrijvingsbewijs van gezins- en bejaardenhelp(st)
er uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap.

2.2.2. De opleiding verzorging-onderhoud en bejaardenverzorgster georganiseerd door het “Vor-
mingscentrum Bassevelde” tot en met de cyclus 1993-1995.

2.2.3. De kwalificatie logistiek helper in de bejaardenzorg, uitgereikt door de V.Z.W. “WEB”, Werk-
ervaringsbedrijven te Turnhout, voor de opleidingscyclus 1993-1994.

2.2.4. Het getuigschrift van ziekendienster-bejaardenhulp en ziekendienster van het O.C.M.W., 
voorheen C.O.O., te Hasselt, uitgereikt voor 26 mei 1992.

3. Opleiding verstrekt in de Duitse Gemeenschap
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3.1. De personen die houder zijn van een getuigschrift verkregen in een inrichting voor lager mid-
delbaar onderwijs met volledig leerplan of voor sociale promotie georganiseerd of gesubsidieerd 
door de Duitse Gemeenschap.

3.2. De personen die houder zijn van een getuigschrift van genoten opleiding uitgereikt door een 
instelling die niet afhangt van het onderwijs van de Duitse Gemeenschap, voor zover deze erkend 
is door een federale, communautaire of regionale voogdijminister, onder andere :

- het getuigschrift van gezins- en bejaardenhelp(st)er, uitgereikt door de FOREM en de “Kranken-
flegevereinigung in der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens - KPVDB” V.Z.W.;

- het diploma van bejaardenhelp(st)er uitgereikt door het Nationaal Ministerie voor Volksgezond-
heid en Gezin.

4. De personen die met vrucht de bijscholing voor het personeel dat tewerkgesteld is in een rustoord 
(georganiseerd volgens de richtlijnen van het ministerieel besluit van 5 april 1995, artikel 2, § 4) 
hebben gevolgd.

5. De personen die houder zijn van een buitenlands diploma dat door het onderwijs als evenwaardig 
wordt erkend.
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BIJLAGE 2
bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009, betreffende de harmonisatie van de 
baremieke weddeschalen van de rustoorden voor bejaarden en van de rust- en verzorgingstehuizen 
met de baremieke weddeschalen voor het personeel van de privé-ziekenhuizen

Op de schaal 1.35 kunnen aanspraak maken :

1. De personen die houder zijn van een kwalificatiegetuigschrift, diploma, brevet of bekwaamheids-
attest uitgereikt door een onderwijsinstelling van het hoger middelbaar onderwijs georganiseerd of 
gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, in de volgende richtingen :

- technisch onderwijs met volledig leerplan, onder andere : nursingaspirante, opvoeding, sociale 
technieken, “Assistant(e) en gériatrie”;

- beroepsonderwijs met volledig leerplan, onder andere : familiale of sanitaire hulp, kinderverzorging;

- middelbaar hoger onderwijs voor sociale promotie, onder andere : “auxiliaire polyvalent(e) des 
services à domicile et en collectivités”, opvoeder.

2. De personen die houder zijn van een kwalificatiegetuigschrift of bekwaamheidsattest uitgereikt 
door een onderwijsinstelling van het hoger middelbaar onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd 
door de Vlaamse Gemeenschap :

Technisch
2.1.1. Nursingaspirante, bijzondere jeugdzorg;

2.1.2. 7de jaar jeugdzorg, leefgroep-(en)werking- bijzondere jeugdzorg, leefgroepwerking.

Beroeps

2.1.3. Familiale of sanitaire hulp, kinderverzorging, verzorging, nursing hostess;

2.1.4. Logistieke helper, verzorger(ster) residentiële- en thuishulp - systeem alternerend leren;

2.1.5. 7de jaar personenzorg;

2.1.6. Begeleider-animator voor bejaarden.

3. De personen die houder zijn van een kwalificatiegetuigschrift of bekwaamheidsattest uitgereikt 
door een onderwijsinstelling van het hoger middelbaar onderwijs “Familien-und Sanitätshilfe” ge-
organiseerd of gesubsidieerd door de Duitse Gemeenschap.

4. De personen die houder zijn van :

a) een attest waaruit blijkt dat men geslaagd is in het eerste jaar verpleegassistente of gebre-
vetteerde verpleegster;

b) een attest waaruit blijkt dat men geslaagd is in :

- het eerste jaar graduaat verpleegkunde;

- het tweede jaar graduaat logopedie, kinesitherapie, ergotherapie, orthopedagogie, ar-
beidstherapie;

- het tweede jaar licentiaat kinesitherapie of logopedie.

5. De personen die houder zijn van een buitenlands diploma dat door het onderwijs als evenwaardig 
wordt erkend.
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2.2. Lonen en functieclassificatie 
(Zorgnet-instellingen) 

Collectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot de loonsvoorwaarden van 
het personeel van de rusthuizen en R.V.T.-diensten1

Cao van 25.10.1991
[Noot: in de praktijk is enkel de cao van 26.01.2009 van toepassing voor het 
bepalen van de lonen van het personeel van rusthuizen. Enkel voor adjunct-
diensthoofden en diensthoofden bevat deze cao een bepaling dat niet is opgeno-
men in de sectorale cao van 26.01.2009. Aan deze (adjunct-)diensthoofden kent 
deze cao uit 1991 een forfaitaire toeslag toe. Zie hiervoor de bijlage op p. 2.2.3]

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van 
de rusthuizen en van de R.V.T.-diensten aangesloten bij het Verbond der Verzorgingsinstellingen. 

Onder werknemers wordt verstaan het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendenpersoneel. 

Artikel 2
Aan de in artikel 1 beoogde werknemers worden vanaf 1 april 1991, rekening houdend met de per-
soneelscategorie waaronder zij ressorteren, de loonschalen en de barema’s toegekend, gevoegd in 
bijlage bij deze collectieve arbeidsovereenkomst (vereffeningscoëfficient in voege vanaf 1 maart 1991). 

(voor de barema’s gelieve de actuele barema’s te consulteren - nvdr)

Artikel 3 - Vergoeding voor onregelmatige prestaties
(zie hiervoor de cao van 4.3.2011 - nvdr)

Artikel 4 - Minimumloon
(zie hiervoor de cao van 26.1.2009 – nvdr)

Artikel 5
De in de artikel 2 en 4 bepaalde lonen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen 
van het Rijk, overeenkomstig de modaliteiten die zijn vastgesteld door de wet van 2 augustus 1971 
houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoet-
komingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen 
waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede 
de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de con-
sumptieprijzen worden gekoppeld.

Artikel 6
De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst beogen slechts minimumvoordelen te 
bepalen. 

1 Redactionele opmerking: enkel geldig voor de instellingen aangesloten bij het Zorgnet (Verbond der Verzorgingsinstellingen).
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Artikel 7
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 april 1991. 

Zij is gesloten voor onbepaalde duur en mag worden opgezegd door elk van de ondertekenende 
partijen mits een opzeggingstermijn van drie maanden bij een ter post aangetekende brief gericht 
aan de andere ondertekenende partijen.
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BIJLAGE
I. Classificatie van het personeel volgens soort

1. Verplegend, verzorgend en paramedisch personeel

1ste categorie Ongeschoold 2.12

2de categorie
Lager dan niveau secundair onderwijs 
o.m. ambulancier, bejaardenhelpster, gezinshelpster

2.18

3de categorie bis
Getuigschrift niveau secundair onderwijs 
o.m. kinderverzorgster, sanitair helpster, familiale helpster, ver-
pleegaspirant 

2.22 B

4de categorie Gebrevetteerde verpleegkundige (A2) 2.43 B

5de categorie Gegradueerde verpleegkundige (A1) gegradueerde kine, ergo, logo, 
dieet 2.55 D

5de categorie Sociaal gegradueerde verpleegkundige waarvan diploma vereist 
bij aanwer-ving 2.55 E

6de categorie
Adjunct-afdelingshoofd
Schaal volgens brevet of diploma
+ forfaitaire vergoeding van 2500 F (1) per maand voor de functie

7de categorie
Afdelingshoofd (2)
Schaal volgens brevet of diploma 
+ forfaitaire vergoeding van 5000 F (1) per maand voor de functie

(1) Index 1.1.1988
(2) Persoon die de leiding heeft over een groep verzorgend en/of verplegend personeel waarvoor 
hij/zij verantwoordelijk is
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2.3. Haard- of standplaatstoelage
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de toekenning van een haard- of 
standplaatstoelage1

Cao van 25.9.2002 (KB 23.10.2002 BS 5.11.2002)

HOOFDSTUK 1 - TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van:

• de inrichtingen en diensten die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn;
• de psychiatrische verzorgingstehuizen;
• de samenwerkingsverbanden voor de oprichting en het beheer van initiatieven van beschut wonen;
• de rusthuizen voor bejaarden;
• de rust- en verzorgingstehuizen;
• de serviceflats en dienstencentra die verzorging verlenen ten gunste van bejaarden;
• de revalidatiecentra.

Onder “werknemers” wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst geeft uitvoering aan het punt 1 van het federaal meerjaren-
plan van 1 maart 2000.

HOOFDSTUK 2 - HAARDTOELAGE

Artikel 3
§1. Een haardtoelage wordt toegekend.

1. Aan de gehuwde of het personeelslid dat wettelijk samenwoont, behalve wanneer de toelage 
aan hun echtgenoot of echtgenote of partner wordt toegekend.
Onder “samenwonenden” wordt verstaan: het onder hetzelfde dak samenleven van twee personen 
zonder graad van bloedverwantschap die hun huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk 
gemeenschappelijk regelen. 
Het bewijs wordt geleverd via attestering door de gemeentelijke administratie.

2. Aan de andere werknemers die één of meer kinderen ten laste hebben voor wie hun kinder-
bijslagen worden toegekend en uitbetaald, behalve als zij samenwonen met een werknemer/
werkneemster die de haardtoelage geniet.

§2. Zijn uitgesloten van het voordeel van de haardtoelage, de werknemers van wie de echtgenoot of 
de echtgenote, of de samenwonende partner, op wie deze collectieve arbeidsovereenkomst niet 
van toepassing is, dit voordeel geniet, welk zijn (haar) statuut ook weze.

§3. Als beide echtgenoten, of de 2 personen die samenwonen, werknemers zijn van een instelling, 
bedoeld in artikel 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt de haardtoelage toegekend 
aan degene die het laagste loon geniet.

Bij gelijke jaarbedragen kunnen de echtgenoten of samenwonenden met wederzijds akkoord bepalen 
wie van beiden begunstigde zal zijn van de haardtoelage.

§4. Nochtans, wanneer één van de echtgenoten of personen die samenwonen of beiden, zonder de 
eventueel toe te kennen haardtoelage in aanmerking te nemen, het gewaarborgd minimumloon, 
van toepassing in de instellingen bedoeld in artikel 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, 
genieten, wordt de haardtoelage toegekend aan degene die het hoogste loon heeft, indien deze 

1 Redactionele opmerking: deze CAO is van kracht vanaf 01.10.2004 en vervangt vanaf dan de CAO van 22.10.1991. Tot 
1.10.2004 blijft dus de CAO van 22.10.1991 van kracht die qua inhoud identiek is aan de CAO hieronder gepubliceerd.

Voor de precieze bedragen van de haard- en standplaatstoelage gelieve de huidige geactualiseerde barema’s te consulteren.
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laatste er recht op heeft overeenkomstig de bepalingen van artikel 5 van deze collectieve arbeids-
overeenkomst.

Bij gelijke jaarbedragen kunnen de echtgenoten of personen die samenwonen met wederzijds ak-
koord bepalen wie van beiden begunstigde zal zijn van de haardtoelage.

§5. Voor de toepassing van §§3 en 4 wordt verstaan onder loon, de toegekende jaarbedragen (100%) 
welke voorkomen in de uitgewerkte loonschalen zoals deze zijn vastgesteld voor volledige arbeids-
prestaties.

§6. De bepalingen van §§2, 4 en 5 zijn eveneens van toepassing van op de werknemers die samen-
wonen en die voldoen aan de voorwaarden vermeld in §1, 2°.

§7. De vereffening van de haardtoelage is afhankelijk van een verklaring op erewoord, opgesteld 
door de werknemer volgens model, als bijlage gevoegd bij deze collectieve arbeidsovereenkomst, en 
toegestuurd in twee exemplaren aan de personeelsdienst van de instellingen, bedoeld bij artikel 1.

HOOFDSTUK 3 - STANDPLAATSTOELAGE

Artikel 4
Een standplaatstoelage wordt toegekend aan de werknemers die geen haardtoelage bekomen.

HOOFDSTUK 4 - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Artikel 5
Het jaarlijks bedrag van de haardtoelage of van de standplaatstoelage wordt vastgesteld als volgt 
(aan 100%):

1° jaarlijkse lonen welke 16.000,01 EUR niet te boven gaan:

Haardtoelage Standplaatstoelage

719,88 EUR 359,94 EUR

2° jaarlijkse lonen welke hoger zijn dan 16.000,01 EUR doch 18.241,02 EUR niet te boven gaan:

Haardtoelage Standplaatstoelage

359,94 EUR 179,97 EUR

Artikel 6
De bezoldiging van de werknemer van wie het jaarlijks loon 16.000,01 EUR te boven gaat, mag niet 
kleiner zijn dan die welke hij zou bekomen ware zijn jaarlijks loon gelijk aan dit bedrag. 

In voorkomend geval wordt hem het verschil toegekend in de vorm van een gedeeltelijke haardtoe-
lage of van een gedeeltelijke standplaatstoelage.

De bezoldiging van de werknemer van wie het jaarlijks loon 18.241,02 EUR te boven gaat, mag niet 
kleiner zijn dan die welke hij zou bekomen ware zijn jaarlijks loon gelijk aan dit bedrag.

In voorkomend geval wordt hem het verschil toegekend in de vorm van een gedeeltelijke haardtoe-
lage of van een gedeeltelijke standplaatstoelage.

Onder bezoldiging moet worden verstaan het loon, verhoogd met de volledige of gedeeltelijke haard-
toelage of de volledige of gedeeltelijke standplaatstoelage, verminderd met de afhouding voor de 
samenstelling van het overlevingspensioen (cf. de afhouding voor het Rijkspersoneel).
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Artikel 7
De haardtoelage en de standplaatstoelage, alsook de grenslonen vastgesteld voor de toekenning 
ervan, worden gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk, overeenkomstig 
de modaliteiten welke zijn vastgesteld bij de wet van 2 augustus 1971 (gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad van 20 augustus 1971) houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, 
pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale 
uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmede rekening dient gehouden bij de berekening van som-
mige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied 
opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld.

Artikel 8
De haardtoelage of de standplaatstoelage wordt toegekend aan de werknemers met onvolledige 
arbeidsprestaties, naar rata van deze arbeidsprestaties.

Het in aanmerking te nemen loon is het loon dat zou worden toegekend indien de deeltijdse betrek-
king van de werknemer een voltijdse betrekking was.

Artikel 9
De haardtoelage of de standplaatstoelage wordt betaald terzelfder tijd als het loon van de maand 
waarop zij betrekking heeft.

Zij wordt betaald in dezelfde mate en volgens dezelfde modaliteiten als het loon wanneer dit niet 
voor een volledige maand is verschuldigd.

Wanneer zich in de loop van een maand een feit voordoet dat het recht op de haard- of standplaats-
toelage wijzigt, zoals het is bepaald bij de artikelen 3 en 5 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, 
wordt het voordeligste stelsel voor de volledige maand toegepast.

HOOFDSTUK 5 – SLOTBEPALINGEN

Artikel 10
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 oktober 2004.

Zij is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan met drie maanden worden opgezegd door elk van de partijen bij een ter post aangetekende 
brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten.

Artikel 11
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op de werknemers die reeds een haard- 
of standplaatstoelage genieten die minstens gelijkwaardig is als deze bedongen in de huidige over-
eenkomst.

Artikel 12
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heft de collectieve arbeidsovereenkomst op van 22 oktober 
1991 van toepassing op de instellingen die onder het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen 
ressorteren en van 15 december 1994 van toepassing op de revalidatiecentra, en dit vanaf het ogen-
blik dat de voordelen bedongen in deze collectieve arbeidsovereenkomst effectief worden toegekend.
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Artikel 13
Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de voordelen bedongen in onderhavige collectieve arbeids-
overeenkomst slechts effectief aan de werknemers zullen toegekend worden voor zover de koninklijke 
en ministeriele besluiten die de financiering ervan verzekeren, zoals deze door de Regering voorzien 
werden, effectief op 1 oktober 2002 in werking treden.

Bijlage bij de cao van 25.9.2002 tot toekenning van een haard- of standplaatstoelage 
aan sommige werknemers - verklaring op erewoord

Deze verklaring op erewoord moet worden ingevuld door de mannelijke of vrouwelijke werknemers 
die het voordeel van een haardtoelage wensen te genieten.

Met deze verklaring op erewoord bevestigt de ondertekenende werknemer, aanvrager van een haard-
toelage, dat hij voldoet aan sommige voorwaarden, bepaald door de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 25 september 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten.

Ondergetekende werknemer:

Naam:…………………………………………………………
Voornamen: …………………………………………..….
Plaats en datum van geboorte: …………….
Adres: ………………………………………………………
E c h t g e n o ( o ) t ( e )  o f  p e r s o o n  m e t  w i e  h e t  p e r s o n e e l s l i d  s a m e n w o o n t : 
Naam: ………………………………………………….…….
Voornamen: ………………………………………………
Plaats en datum van geboorte: ……………..

I. Verklaart zich in één van de twee volgende gevallen te bevinden:
1. gehuwd of samenwonend;
2. alleenstaand (ongehuwd, gescheiden van tafel en bed, uit de echt gescheiden, weduwenaar of we-

duwe) met één of meer kinderen ten laste voor wie kinderbijslag wordt toegekend en uitbetaald.
II. Verklaart dat zijn echtgenoot of de persoon met wie hij samenwoont:

 □ geen enkele beroepsactiviteit uitoefent en geen haardtoelage geniet;
 □ een beroepsactiviteit uitoefent als zelfstandige en geen haardtoelage geniet;
 □ een beroepsactiviteit uitoefent in de openbare sector (parastatalen inbegrepen) en er 

geen haardtoelage geniet;
 □ een beroepsactiviteit uitoefent in een privé-sector, andere dan een instelling vermeld 

in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2002, en er geen 
haardtoelage geniet;

 □ een beroepsactiviteit uitoefent in een instelling vermeld in artikel 1 van de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 25 september 2002 en er een wedde heeft die tegelijkertijd 
hoger is dan het gewaarborgd minimumloon van de privé-ziekenhuissector en dan de 
wedde van de ondertekenende werknemer;

 □ een beroepsactiviteit uitoefent in een instelling vermeld in artikel 1 van de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 25 september 2002 en

 ₋ er een wedde heeft, gelijk aan deze van de ondertekenende werknemer;
 ₋ aanvaardt, in akkoord met de ondertekenende werknemer, dat de haardtoelage 

exclusief aan laatstgenoemde zou worden toegekend;
 □ zich in geen enkel van de hierboven opgesomde gevallen bevindt en geen haardtoelage 

geniet.



CAO-bundeling Ouderenzorg (PC330)Hoofdstuk 2. Lonen & vergoedingen

Haard- of standplaatstoelage 2.3.5

III. De ondertekenende werknemer
1. Bevestigt dat bovenvermelde inlichtingen echt en juist zijn;
2. Verbindt zich ertoe ten spoedigste op elk verzoek van zijn werkgever elk document te over-

handigen tot staving van de juistheid van zijn verklaring betreffende zowel de wedde van de 
echtgenoot of van de persoon met wie hij wettelijk samenwoont als betreffende het feit dat de 
echtgenoot of de persoon met wie hij wettelijk samenwoont geen haardtoelage geniet;

3. Verbindt zich ertoe onmiddellijk zijn werkgever in kennis te stellen van elke wijziging die in 
de bovenbeschreven toestand tot stand mocht komen;

4. Verleent uitdrukkelijk aan zijn werkgever de toelating op zijn wedde elk bedrag in te houden 
dat de werkgever ten onrechte zou betaald hebben ingevolge een onjuiste verklaring.

De modaliteiten van deze inhouding zullen in gemeen overleg worden vastgelegd; bij gebrek aan 
akkoord tussen partijen zullen deze inhoudingen gebeuren volgens de wet van 12 april 1965 betref-
fende de bescherming van het loon der werknemers (BS 30.4.1965).

Gedaan te ……………………….., de ………………………………….

Handtekening van de aanvragende werknemer, voorafgegaan door de woorden “Gelezen en goed-
gekeurd”, eigenhandig geschreven.

Handtekening van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende persoon,

voorafgegaan door de woorden “Voor akkoord”, eigenhandig geschreven.
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2.4 Onregelmatige prestaties 
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende toeslagen voor onregelmatige 
prestaties 
cao van 7.12.2000 (KB 14.1.2002 BS 19.1.2002)

 · Gewijzigd bij cao van 30.6.2006 (geldig tot 31.12.2010)
 · Gewijzigd bij cao van 4.3.2011 (vanaf 1.1.2011)

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en hun werknemers van :

• de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn;
• de psychiatrische verzorgingstehuizen;
• de initiatieven van beschut wonen voor psychiatrische patiënten;
• de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen en de dagverzorgingscentra;
• de revalidatiecentra;
• de wijkgezondheidscentra

Onder “werknemers” wordt verstaan het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendenpersoneel.

Artikel 2
§1. Onder onregelmatige prestaties wordt begrepen, prestaties uitgevoerd op zondag, feestdag en za-

terdag alsmede de prestaties tijdens een onderbroken dienst of tijdens de avond of tijdens de nacht. 
§2. De toeslagen waarvan sprake in deze collectieve arbeidsovereenkomst worden berekend op het 

baremiek loon pro rata de duur van de effectief verrichte onregelmatige prestaties. 
§3. De toeslagen voor onregelmatige prestaties zijn onderling niet cumuleerbaar. De hoogste toeslag 

in functie van de geleverde onregelmatige prestaties is van toepassing. 
De toeslagen voor onregelmatige prestaties zijn wel cumuleerbaar met de toeslagen voor overwerk, 
overeenkomstig de vigerende bepalingen van de arbeidswet van 16 maart 1971. 

Artikel 3
§1. De 24 uren van een dag worden verdeeld in 4 dagdelen :

a.  van 8 u. tot 18 u. : dag
b.  van 18 u. tot 20 u. : avond
c.  van 20 u. tot 6 u. : nacht
d.  van 6 u. tot 8 u. : ochtend

§2. De onregelmatige prestaties op zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen zijn deze die gepresteerd 
worden op de desbetreffende dagen tussen 0 uur en 24 uur.

Artikel 4
Binnen het dagdeel zoals omschreven in punt b van artikel 3 van deze collectieve arbeidsovereen-
komst wordt een toeslag toegekend van 20% berekend ,rekening houdend met artikel 2, §§ 2 en 3 
van deze collectieve arbeidsovereenkomst, voor de effectieve prestaties uitgevoerd tussen 19 u. en 
20 u., ongeacht de dag van de week, zaterdag, zon- en feestdagen uitgesloten.

Artikel 5
§1. Een toeslag wordt toegekend van 35%,berekend, rekening houdend met artikel 2, §§ 2 en 3  van 

deze collectieve arbeidsovereenkomst, voor de effectieve prestaties uitgevoerd binnen het dagdeel 
zoals omschreven in punt c van artikel 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst (20 u. – 6 u.), 
ongeacht de dag van de week, zon- en feestdagen uitgesloten.

§2. Er wordt tevens een toeslag toegekend van 35 % berekend ,rekening houdend met artikel 2, §§ 2 
en 3  van deze collectieve arbeidsovereenkomst, voor de uren van een prestatie die middernacht 
overschrijdt, zelfs als deze prestatie voor 20 uur een aanvang nam of als deze prestatie een einde 
neemt na 6 uur, ongeacht de dag van de week, zon- en feestdagen uitgesloten.
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Artikel 6 
Aan het personeel dat in onderbroken dienst moet werken, dit wil zeggen een dienst welke minstens 
vier achtereenvolgende uren wordt onderbroken , waarvan het begin en het einde van de dienst zich 
in dezelfde kalenderdag bevindt, wordt een toeslag van 50 pct.  berekend overeenkomstig artikel 
2, §§ 2 en 3 en artikel 3 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst. Deze toeslag geldt voor 
de prestaties, verricht zowel voor als na de onderbreking. 

Artikel 7  
Aan het personeel dat op zaterdag moet werken, wordt een toeslag van 26 pct.  berekend overeen-
komstig artikel 2, §§ 2 en 3 en artikel 3 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.

Artikel 8 
Aan het personeel dat op zondag moet werken, wordt een toeslag van 56 pct. berekend overeenkom-
stig artikel 2, §§ 2 en 3 en artikel 3 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst. 

Artikel 9
Aan het personeel dat op een feestdag moet werken, wordt een toeslag van 56 pct. berekend over-
eenkomstig artikel 2, §§ 2 en 3 en artikel 3 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst. 

Artikel 10
§1. De artikelen 2,§1er,et §2, alsook de artikelen 4 tot 9 zijn niet van toepassing op de werknemers die, 

op datum van de invoegetreding van onderhavige overeenkomst, die van de instellingen bedoeld 
in artikel 1 een forfaitaire premie als vergoeding voor de onregelmatige prestaties ontvangen 
ongeachte het aantal prestaties, zoals toegepast in de openbare instellingen conform de omzend-
brieven van de Minister van Sociale Zaken d.d. 3november 1972 en 12 juni 1991 (forfaitair 11% 
van de vergoeding en de nachttoeslag van 2,0079 € (index basis 138.01) euro per uur) voor zover 
de instellingsovereenkomsten inzake de vergoeding van onregelmatige prestaties en toegepast op 
datum van inwerkingtreding van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, van toepassing 
blijven. Voor zover dit van toepassing is, is hierin ook het supplement van 6% en/of de vergoeding 
van 1,1155euro (index basis 138.01) begrepen, toegekend per werkelijk gepresteerd uur op zater-, 
zon- en feestdag (niet cumuleerbaar met de vergoeding van 2,0079euro (index basis 138.01) voor 
nachtdienst), conform de bepalingen van het protocolakkoord van 22 juni 1992 tussen de openbare 
besturen en de representatieve werknemersorganisaties van de openbare verzorginginstellingen.  
De wijze van vergoeden van de onregelmatige prestaties van toepassing op deze werknemers bij 
de invoegetreding van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst blijft van toepassing, onver-
minderd de toepassing van §2 van dit artikel.

§2. Voor de prestaties die effectief uitgevoerd worden tijdens de dagdelen bedoeld in b) en c) van 
artikel 3 :
1. een toeslag wordt toegekend aan de werknemers bedoeld in §1 van het huidig artikel voor de 

prestaties verricht tussen 19 uur en 20 uur, en dit pro rata de duur van de effectief verrichte 
onregelmatige prestaties.  Deze toeslag komt overeen met de nachttoeslag zoals voorzien in § 
1 van dit artikel voor de prestaties geleverd tijdens de nacht.  Het wordt toegekend ongeacht 
de dag van de week, hier inbegrepen zaterdag, zondag of wettelijke feestdag.

2. Alle uren verricht tussen 20 uur en 6 uur worden beschouwd als nachturen en als dusdanig 
vergoed, dit zowel tijdens de week als zaterdag, zondag of wettelijke feestdag.

3. Alle uren en uurdelen van een prestatie die middernacht overschrijdt worden beschouwd als 
nachturen en als dusdanig vergoed, zelfs als de prestatie voor 20 uur begint of eindigt na 6 uur. 

4. De akkoorden, gebruiken of gewoonten die gunstiger zijn en die van toepassing zijn op datum 
van invoegetreding  van onderhavige overeenkomst, blijven van toepassing. 
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Onregelmatige prestaties 2.4.3

Artikel 11
De toeslagen bedoeld in de artikelen 4 tot en met 10 kunnen niet gecumuleerd worden met de toe-
slagen bedoeld in hoofdstuk 2 van het koninklijk besluit d.d. 22 juni 2010 betreffende de uitvoering 
van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep wat betreft de premies voor de titels en 
bijzondere beroepsbekwaamheden en de onregelmatige prestaties.

Artikel 12
Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt voor de sectoren bedoeld in artikel 1 de collectieve 
arbeidsovereenkomst d.d. 7 december 2000 inzake onregelmatige toeslagen,  gewijzigd bij de col-
lectieve arbeidsovereenkomst d.d. 30 juni 2006.
Deze collectieve overeenkomst heft artikel 7 van de CAO van 18 november 2002 betreffende de sector 
van de wijkgezondheidscentra , gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006, op.

Artikel 13
Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de voordelen bedongen in de huidige overeenkomst slechts 
effectief zullen toegekend worden aan de werknemers voorzover de regering in uitvoering van het 
federaal meerjarenplan van 1 maart 2000 , het akkoord van 26 april 2005 en het akkoord betref-
fende de federale gezondheidssectoren privésector-2011 van 25 februari 2011, de tenlasteneming 
van de kost verzekert vanaf haar inwerkingtreding ervan.

Artikel 14
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2011. Zij is gesloten voor 
onbepaalde duur. 
Zij kan worden opgezegd door elk der partijen, mits een opzeggingstermijn van drie maanden gericht 
bij een ter post aangetekende brief aan de Voorzitter van het paritair comité voor de gezondheids-
inrichtingen en -diensten.
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Onregelmatige prestaties serviceflats 2.4B.1

2.4B. Onregelmatige prestaties (enkel 
voor zelfstandige serviceflats)

Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende toeslagen voor onregelmatige pr-
estaties 
Cao van 7.12.2000 (KB 14.1.2002, BS 19.1.2002), 

 · gewijzigd bij cao van 30.6.2006

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van:

• de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn;
• de psychiatrische verzorgingstehuizen;
• de samenwerkingsverbanden voor de oprichting en het beheer van initiatieven van beschut wonen;
• de rusthuizen voor bejaarden;
• de rust- en verzorgingstehuizen;
• de serviceflats en dienstencentra die verzorging verlenen ten gunste van bejaarden;
• de revalidatiecentra.

Onder “werknemers” wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst geeft uitvoering aan het punt 11 van het akkoord betreffende 
de federale gezondheidssectoren voor de privé-sector van 26 april 2005.

Artikel 3
§1. Onder “onregelmatige prestaties” wordt begrepen prestaties uitgevoerd op zondag, feestdag en 

zaterdag alsmede de prestaties tijdens een onderbroken dienst of tijdens de nacht.
§2. De toeslagen waarvan sprake in deze collectieve arbeidsovereenkomst worden berekend op het 

baremiek loon pro rata de duur van de effectief verrichte onregelmatige prestaties.
§3. De toeslagen voor onregelmatige prestaties zijn onderling niet cumuleerbaar. De hoogste toeslag in 

functie van de geleverde onregelmatige prestaties is van toepassing.
De toeslagen voor onregelmatige prestaties zijn wel cumuleerbaar met de toeslagen voor overwerk, 
overeenkomstig de vigerende bepalingen van de arbeidswet van 16 maart 1971.

HOOFDSTUK 2 - BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 4 - Loontoeslag voor zaterdagwerk
Aan het personeel dat op zaterdag moet werken, wordt een toeslag van 26% op het baremiek loon 
toegekend pro rata de duur van deze effectief verrichte onregelmatige arbeidsprestaties.

Artikel 5 - Loontoeslag voor zondagswerk.
Aan het personeel dat met dagprestaties op zondag moet werken, wordt een toeslag van 50% op het 
baremiek loon toegekend pro rata de duur van de effectief verrichte onregelmatige arbeidspresaties. 
Deze toeslag wordt gebracht op 56% op 1 oktober 2001.
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2.4B.2 Onregelmatige prestaties serviceflats

Artikel 6 - Loontoeslag voor werk op feestdagen.
Aan het personeel dat met dagprestaties op een feestdag moet werken, wordt een toeslag van 50% op 
het baremiek loon toegekend pro rata de duur van de effectief verrichte onregelmatige arbeidsprestaties. 
Deze toeslag wordt gebracht op 56% op 1 oktober 2001.

Artikel 7 - Loontoeslag voor onderbroken dienst.
Aan het personeel dat in onderbroken dienst moet werken, dit wil zeggen een dienst bij dag welke 
minstens vier achtereenvolgende uren wordt onderbroken, wordt een toeslag van 50% op het baremiek 
loon toegekend pro rata de duur van de effectief verrichte onregelmatige arbeidsprestaties. 
Deze toeslag geldt voor de prestaties, verricht zowel voor als na de onderbreking.

Artikel 8 - Loontoeslag voor nachtwerk.
§1. Aan het personeel dat ‘s nachts moet werken, wordt een toeslag van 35% op het baremiek loon 

toegekend pro rata de duur van de effectief verrichte onregelmatige arbeidsprestaties als ze zich 
voordoen op een gewone weekdag of op een zaterdag.

‘oude’ §2. Aan het personeel dat ‘s nachts moet werken, wordt een toeslag van 50% op het baremiek 
loon toegekend pro rata de duur van de effectief verrichte onregelmatige arbeidsprestaties als ze zich 
voordoen op een zondag of op een wettelijke feestdag. 
‘nieuwe’ §2. Aan het personeel dat ’s nachts moet werken, wordt een toeslag van 56% op het bare-
miek loon toegekend pro rata de duur van de effectief verrichte onregelmatige arbeidsprestaties als 
ze zich voordoen op een zondag of op een wettelijke feestdag. (Ingevoegd bij CAO van 30.06.2006 
en van toepassing vanaf 1.1.2007 voor het toepassingsgebied ‘inrichtingen die aan de wet op de 
ziekenhuizen onderworpen zijn; de psychiatrische verzorgingstehuizen; de samenwerkingsverbanden 
voor de oprichting en het beheer van initiatieven van beschut wonen; de rusthuizen voor bejaarden, 
de rust- en verzorgingstehuizen en de dagverzorgingscentra; de revalidatiecentra’. Voor het vorige 
toepassingsgebied blijft de vorige CAO van toepassing.)

Artikel 9
De maatregelen voorzien in de artikelen 4, 5, 6, 7 en 8 zijn niet van toepassing op de instellingen die 
op datum van de inwerkingtreding van deze collectieve arbeidsovereenkomst aan hun personeel een 
forfaitaire loontoeslag toekennen ongeacht het aantal onregelmatige prestaties zoals toegepast in de 
openbare instellingen overeenkomstig de omzendbrieven van de Minister van Volksgezondheid van 
3 november 1972 en 12 juni 1991 (forfaitair 11% van het loon en de nachttoeslag van 81 BEF per 
uur) voor zover de instellingsovereenkomsten inzake de vergoeding van onregelmatige prestaties en 
toegepast op datum van inwerkingtreding van deze collectieve arbeidsovereenkomst, van toepassing 
blijven. Voor zover dit van toepassing is, is hierin ook het supplement van 6% en/of de vergoeding 
van 45 BEF begrepen, toegekend per werkelijk gepresteerd uur op zaterdag, zondag en feestdag 
(niet cumuleerbaar met de vergoeding van 81 BEF voor nachtdienst) conform de bepalingen van het 
protocolakkoord van 22 juni 1992 tussen de openbare besturen en de representatieve werknemersor-
ganisaties van de openbare verzorgingsinstellingen.

Artikel 10
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2001. 
Zij is gesloten voor onbepaalde duur.
Zij kan worden opgezegd door elk der partijen met een opzegtermijn van drie maanden gericht bij een 
ter post aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten.
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Onregelmatige prestaties serviceflats 2.4B.3

Artikel 11
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heft het artikel 22 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 
8 december 1982 en het artikel 4, §1 tot §3, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 
1991 van toepassing op de instellingen die onder het Paritair Subcomité voor de ziekenhuizen res-
sorteren op en dit vanaf 1 oktober 2001.
Het §4 van het artikel 4 van de hogervermelde collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 1991 
dat instellingen waar hogere toeslagen voor onregelmatige prestaties reeds worden toegekend, de 
mogelijkheid gegeven heeft, de reaffectatie van deze voordelen te bepalen, wordt behouden.1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt vanaf 1 januari 2001 de collectieve arbeidsovereen-
komst van 18 december 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en 
-diensten betreffende de betaling van een toeslag voor de onregelmatige prestaties en vanaf 1 oktober 
2001 de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 1994, gesloten in het Paritair Subcomité 
voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten betreffende de toeslagen voor onregelmatige prestaties 
van toepassing op de revalidatiecentra en dit vanaf het ogenblik dat de voordelen bedongen in deze 
collectieve arbeidsovereenkomst effectief worden toegekend.

Artikel 12
Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de voordelen bedongen in deze collectieve arbeidsover-
eenkomst slechts effectief zullen toegekend worden aan de werknemers voorzover de regering in 
uitvoering van het federaal meerjarenplan van 1 maart 2000 de ten lastenneming van de kost ervan 
verzekert vanaf de inwerkingtreding ervan.

1 Redactionele opmerking:
Artikel 4 §4 van de cao van 22.10.1991 luidt als volgt:
“Rekening houdend met de beschikbaar gestelde bedragen voor de onregelmatige prestaties doch met respect van het globale 

bedrag kan in de instellingen waar deze voordelen reeds toegekend zijn en in het kader van de wet van 5 december 1968, de 
financiële massa herverdeeld worden. 

De instelling mag nochtans aan de operatie geen winst overhouden. 
In geval van onenigheid worden de bedragen automatisch gebruikt als vergoeding voor de onregelmatige prestaties.”
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Loonfiche 2.5.1

2.5. Loonfiche
Beslissing tot vaststelling van de gegevens die de afrekening moet bevatten wel-
ke bij elke definitieve betaling van het loon aan de werknemer overhandigd wordt
Beslissing van 13.1.1966 (KB 22.4.1966, BS 29.4.1966)

AGENDA  NATIONAAL PARITAIR COMITÉ
Inhoud van de afrekening die bij elke definitieve betaling van het loon aan de werknemer overhan-
digd wordt. 

De voorzitter stelt vast dat het Nationaal Paritair Comité regelmatig werd opgeroepen en dat het 
geldig is samengesteld om te kunnen beraadslagen en beslissen daar de helft der leden die de werk-
gevers en de helft der leden die de werknemers vertegenwoordigen, aanwezig zijn. 

Het Nationaal Paritair Comité keurt eenparig volgende beslissing goed en vraagt dat zij bij koninklijk 
besluit algemeen verbindend wordt verklaard. 

Artikel 1
Deze beslissing is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die onder het Nationaal Paritair 
Comité voor de gezondheidsdiensten ressorteren. 

Artikel 2
De afrekening die bij elke definitieve betaling van het loon aan de werknemer overhandigd wordt 
moet de volgende gegevens bevatten : 

• Naam en adres van de werkgever, 
• Naam en voornaam of beginletter van deze laatste, van de werknemer, 
• Inschrijvingsnummer van de werknemer bij de werkgever, 
• Periode waarop de afrekening betrekking heeft, 
• Aantal gepresteerde uren of duur van de prestaties, 
• Basisloon, welke ook de eenheid zij die gebruikt wordt om het vast te stellen (uurloon, weekloon, 

stukloon, prestatieloon), classificatie-cat. (cfr. paritair comité) 
• Elementen van het loon te weten :  
• Normaal gepresteerde uren, overuren, evenals feestdagen of inhaalrustdagen. 
• Andere elementen zoals premies, bedragen die betaald werden ingevolge wettelijke en conven-

tionele verplichtingen tot behoud van het loon tijdens de schorsing van de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst in natura, deze elementen kunnen onder een en dezelfde benaming worden 
gegroepeerd voor zover dit de duidelijkheid niet schaadt. 

• Inhoudingen voor de Sociale zekerheid, 
• Bedragen vrijgesteld van inhoudingen voor de Sociale zekerheid, 
• Belastbaar bedrag, 
• Bedrag van de bedrijfsvoorheffing (Belastingswetgeving), 
• Bedragen vrijgesteld van belastingen, 
• Eventueel aanduiding op de afrekening, of in bijlage, van de inhoudingen op het loon wegens 

beslag, afstand, boeten,
• Netto te betalen bedrag in speciën. 

Artikel 3
Deze beslissing treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.
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Anciënniteit 2.6.1

2.6. Anciënniteit
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van de berekening van de anci-
enniteit bij de indienstneming van bepaalde werknemers
Cao 1.7.1975 (KB 27.4.1977, BS 17.5.1977)

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op het werklieden- en 
bediendenpersoneel van de instellingen welke onder het Paritair Comité voor de gezondheidsdien-
sten ressorteren, met uitsluiting van deze voor de tandprothese. 

Artikel 2
De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst leggen de regels vast welke op alle werkne-
mers 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 gezond-
heidsdiensten, 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. 

Artikel 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 aanvangsmini-
mumloon 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 in-
stelling 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. 

Artikel 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 aanvangsmini-
mumloon van de categorie waarbij hij is ingedeeld. 

Vanaf de zevende tot en met de twaalfde maand tewerkstelling, wordt de werknemer een anciënnit-
eit toegekend vastgesteld op de helft van het aantal jaren dienst in de instelling waar hij laatst was 
tewerkgesteld. Voor de toepassing van dit lid moet onder “laatste instelling” worden verstaan de instel-
ling 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. 

Artikel 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. 
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2.6.2 Anciënniteit

Artikel 6
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 mei 1974 en is gesloten 
voor onbepaalde tijd. 

Zij kan door een van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van drie maanden, 
bij een ter post aangetekend schrijven, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de 
gezondheidsdiensten.
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Functiecomplement 2.7.1

2.7. Functiecomplement voor sommige 
werknemers, diensthoofden in functie

Cao tot toekenning van een functiecomplement voor sommige werknemers, 
diensthoofden in functie.
Cao van 30.6.2006

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op werkgevers en de werknemers van:

• de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn;
• de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen en de dagverzorgingscentra;
• de thuisverpleging;
• de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging.

Onder werknemers wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendenpersoneel.

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst geeft uitvoering aan alinea 5 van het punt 12 van het akkoord 
betreffende de federale gezondheidssectoren voor de privé-sector van 26 april 2005 waarin wordt 
voorzien dat het in deze overeenkomst bepaalde functiecomplement zal toegekend worden na de 
inwerkingtreding van de bepalingen voorzien in alinea 4 van hetzelfde punt.

Artikel 3
§1. Aan de hoofdverpleegkundige(n) met de loonschalen 1.78, 1.78a, 1.78s en 1.80 evenals de parame-

dische diensthoofden met dezelfde loonschalen en aan de verpleegkundige(n) - hoofd van dienst 
en ermee gelijk te stellen paramedici diensthoofden en geklasseerd in de schalen 1.79 en 1.00, die 
een baremieke anciënniteit van 18 jaar of meer behaald hebben, wordt maandelijks een bijkomend 
functiecomplement van 68,07 € toegekend, zijnde 816,8 € op jaarbasis.

§2. Hetzelfde functiecomplement wordt toegekend aan de hoofdverpleegkundigen met loonschaal 
categorie 7 van het verpleegkundig personeel bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 
7 december 2000 met betrekking tot de harmonisatie van de baremieke weddeschalen voor het 
personeel van de sector van de thuisverpleging met de baremieke weddeschalen voor het personeel 
van de privé-ziekenhuizen die een baremieke anciënniteit van 18 jaar of meer behaald hebben.

§3. Hetzelfde functiecomplement wordt toegekend aan de hoofdverpleegkundigen, de ermee gelijkge-
stelde paramedici/diensthoofden en de verpleegkundige coördinatoren die als dusdanig zijn aange-
steld in de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen en de dagverzorgingscentra, 
voor zover zij aan de baremieke anciënniteitvoorwaarde van 18 jaar voldoen.

Artikel 4
Dit complement wordt gekoppeld aan het indexcijfer van de gezondheidsindex van het Rijk, overeen-
komstig de modaliteiten welke zijn vastgesteld bij de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting 
van eens stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van 
de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmede rekening 
dient gehouden bij de berekening van sommige bedragen van de sociale zekerheid der arbeiders, 
alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van 
de consumptieprijzen worden gekoppeld.

Voor de sector van de thuisverpleging zal de indexering van het complement worden toegepast 
volgens de modaliteiten zoals bepaald in artikel 16 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 
december 2000 betreffende de harmonisatie van de baremieke weddeschalen voor het personeel 
van de sector van de thuisverpleging met de baremieke weddeschalen voor het personeel van de 
privé-ziekenhuizen.
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2.7.2 Functiecomplement

Artikel 5
Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de voordelen bedongen in onderhavige collectieve ar-
beidsovereenkomst slechts effectief zullen toegekend worden aan de werknemers, voor zover de 
regering de tenlasteneming van de kost verzekert volgens de bepalingen van punt 12 van het Sociaal 
Akkoord betreffende de Federale Gezondheidssectoren (privé sector) van 26 april 2005.

Artikel 6
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2008 en is gesloten 
voor onbepaalde duur.

Zij kan opgezegd worden door elk van de partijen mits een opzeggingstermijn van 3 maanden bij 
een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de gezond-
heidsdiensten.
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Anciënniteit functiewijziging 2.8.1

2.8. Anciënniteit bij functiewijziging tot 
verpleegkundige

Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van de berekening van de an-
ciënniteit van de werknemers die met succes een vorming tot verpleegkundige 
voltooid hebben
Cao van 27.10.2003
[Als gevolg van het afschaffen van de aanvangsleeftijden in 2009 omwille van de 
wetgeving tegen discriminatie (op basis van leeftijd) komt het er op neer dat een 
personeelslid dat een opleiding tot verpleegkundige met succes afrondt al zijn 
anciënniteit kan behouden op het moment dat hij de nieuwe functie opneemt.]

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de 
instellingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de Gezondheidsdiensten en die behoren 
tot de zogenaamde "federale" gezondheidssectoren, met name de privé ziekenhuizen, de rustoorden 
voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen (ROB-RVT), de diensten voor thuisverpleging, 
de autonome revalidatiecentra en de bloedtransfusiecentra van het Belgische Rode Kruis.
Onder "werknemers" wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendenpersoneel. 

Artikel 2
De werknemer en werkgever kunnen, na het succesvol voltooien door de werknemer van een oplei-
ding tot verpleegkundige, overeenkomen tot een functiewijziging van de werknemer.  
Er moet dan een schriftelijk bijvoegsel aan de bestaande arbeidsovereenkomst opgesteld en onder-
tekend worden door de werkgever en werknemer, dat verplichtend volgende elementen vermeldt:

• de nieuwe functie van verpleegkundige;
• de nieuwe baremaschaal en desgevallend de overeenstemmende categorie;
• de nieuwe baremieke anciënniteit, zoals bepaald in artikel 3 van de huidige collectieve arbeids-

overeenkomst;
• de datum van inwerkingtreding van dit bijvoegsel. 

Artikel 3
De baremieke anciënniteit van de werknemer, bedoeld in huidige collectieve arbeidsovereenkomst, 
is de in de vorige functie verworven baremieke anciënniteit, maar geplafonneerd tot de anciënniteit 
die hij zou hebben kunnen doen gelden als hij zijn loopbaan in de nieuwe loonschaal had aangevat, 
dus rekening houdend met de aanvangsleeftijd in deze loonschaal.
Indien deze wijze van berekening tot een vermindering van de bezoldiging van de werknemer leidt, 
zal deze in de nieuwe baremaschaal van een baremieke anciënniteit genieten juist boven het bedrag 
van de bezoldiging die hij in de oude baremaschaal ontving. 

Artikel 4
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 oktober 2003.
Zij wordt afgesloten voor onbepaalde tijd en kan te allen tijde door ieder der ondertekenende partijen 
worden opgezegd mits een vooropzeg van drie maanden bij aangetekend schrijven aan de voorzitter 
van het paritair comité voor de gezondheidsdiensten gericht.
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2.9. Attractiviteitsplan (beroepstitels en 
-bekwaamheden en avondtoeslagen)

KB betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig be-
roep wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden 
en onregelmatige prestaties 
KB 22.6.2010, BS 7.7.2010
vervangen door KB 28.12.2011, BS 30.12.2011

HOOFDSTUK 1 - PREMIES MET BETREKKING TOT DE TITELS EN BEKWAAMHE-
DEN

Artikel 1
§1. Vanaf 2010 wordt een jaarlijkse bijkomende premie van 1.113,80 euro, toegekend aan de verpleeg-

kundigen die houder zijn van een bijzondere beroepsbekwaamheid, zoals bepaald in de ministeriële 
besluiten die de erkenningscriteria vastleggen van de kwalificaties, vermeld in het koninklijk besluit 
van 27 september 2006 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbe-
kwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde.

§2. Vanaf 2010 wordt een jaarlijkse bijkomende premie van 3.341,50 euro, toegekend aan de ver-
pleegkundigen die houder zijn van een bijzondere beroepstitel, zoals bepaald in de ministeriële 
besluiten die de erkenningcriteria vastleggen van de titels vermeld in het bovenvermeld koninklijk 
besluit van 27 september 2006.

§3. Om van de premies, bepaald in de paragrafen 1 en 2 te genieten, moet de verpleegkundige effec-
tief in het ziekenhuis tewerkgesteld zijn in een erkende dienst, in een erkende functie of in een 
erkend zorgprogramma die deze specialisatie voorziet of in een rustoord voor bejaarden of in een 
rust- en verzorgingstehuis.

Artikel 2
De premie wordt jaarlijks in de maand september betaald door de werkgever aan de verpleegkundigen. 
De premie wordt betaald  a pro rata van hun arbeidsduurregeling en het aantal gewerkte maanden 
van 1 september van het voorgaande jaar tot 31 augustus van het lopend jaar.

Artikel 3
De bedragen in dit hoofdstuk worden geïndexeerd voor de private sector overeenkomstig de be-
palingen van de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, 
lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige 
sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening 
van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal 
gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekop-
peld. De basisindex is 110,56.
De bedragen in dit hoofdstuk worden geïndexeerd voor de publieke sector overeenkomstig de bepa-
lingen van de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven 
in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld.
De basisindex is 138,01.
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HOOFDSTUK 2 - UURROOSTERTOESLAGEN
AFDELING 1 - TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 4
Dit hoofdstuk is van toepassing op het personeel aan het bed van de patiënt zoals gedefinieerd in 
artikel 5, en tewerkgesteld in :

• alle vormen van daghospitalisatie en de ziekenhuisdiensten bedoeld in artikel 8, a) en b), van 
het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het 
budget van financiële middelen van de ziekenhuizen;

• de rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen;
• de psychiatrische verzorgingstehuizen;
• de diensten thuisverpleging;
• de wijkgezondheidscentra;
• de initiatieven beschut wonen.

Artikel 5
Onder personeel aan het bed van de patiënt wordt verstaan : 

• de verpleegkundigen;
• de zorgkundigen;
• de personen die de functie uitoefenen van opvoeder in de psychiatrische diensten van de instel-

lingen bepaald in artikel 4.

AFDELING 2. - DE UURPERIODES

Artikel 6
De 24 uren van een dag worden verdeeld in 4 uurperiodes :
Dag : van 8 uur tot 18 uur
Avond : van 18 uur tot 20 uur
Nacht : van 20 uur tot 6 uur
Ochtend : van 6 uur tot 8 uur
De huidige regels die voortvloeien uit protocollen getekend in het Comité voor de Provinciale en 
Plaatselijke Overheidsdiensten (Comité C) voor wat betreft de publieke sector, uit collectieve arbeids-
overeenkomsten afgesloten in een paritair comité voor wat betreft de private sector of bij gebrek 
aan, uit een lokaal akkoord, blijven onveranderd voor wat betreft de uren gepresteerd tijdens de 
uurperiode van de dag (van 8 uur tot 18 uur) en van de ochtend (van 6 uur tot 8 uur) van maandag 
tot vrijdag, op zaterdag, zon- en feestdagen.

AFDELING 3. - AVONDPRESTATIES

Artikel 7
Een toeslag voor avondprestaties, wordt toegekend voor de uurschijf van 19 tot 20 uur aan het 
personeel aan het bed van de patiënt zoals gedefinieerd in artikel 5, tewerkgesteld in de instellingen 
bedoeld in artikel 4, en dit a prorata van de effectief uitgevoerde prestaties in deze uurschijf.

Artikel 8
Deze toeslag wordt als volgt berekend en toegekend :

• voor het personeel dat betaald wordt volgens het zogenaamde regime « per prestatie » : 20 % 
van het barema-uurloon ongeacht de dag van de week waarbij de toeslag op zaterdag, zon- en 
feestdagen van toepassing is indien deze voordeliger is dan die 20 %;

• voor het personeel dat via het forfait van 11 % betaald wordt : de toeslag voor het nachtuurloon 
toegevoegd aan het basisbarema van 111 %, ongeacht de dag van de week, inclusief zaterdag en 
zon- en feestdagen.
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Artikel 9
De akkoorden of gebruiken, vooruitvloeiend uit sectoriële onderhandelingen, die betere arbeids-
voorwaarden bepalen, blijven van toepassing voor de andere personeelscategorieën en in de andere 
sectoren.

AFDELING 4. - NACHTPRESTATIES

Artikel 10
Alle uren gepresteerd tussen 20 u en 6 u worden beschouwd als nachturen zowel van maandag tot 
vrijdag als op de zaterdagen, zondagen en feestdagen.
Een toeslag voor nachtprestaties, wordt toegekend voor de uurschijf van 20 uur tot 6 uur, volgens 
regels geldende op 31 december 2009, aan het personeel aan het bed van de patiënt zoals gedefinieerd 
in artikel 5, tewerkgesteld in de instellingen bedoeld in artikel 4, en dit a prorata van de effectief 
uitgevoerde prestaties in deze uurschijf.

Artikel 11
Bovendien worden alle uren of delen van een uur van een prestatie die middernacht overschrijdt, 
beschouwd en betaald als nachturen zelfs indien de prestatie start vóór 20 uur of eindigt na 6 uur.

Artikel 12
Deze toeslag voor de nacht wordt als volgt berekend en toegekend :
aan het personeel dat betaald wordt volgens het zogenaamde regime « per prestatie » : de nachtuur-
toeslag van toepassing op 31 december 2009 ongeacht de dag van de week; de toeslag op zaterdag, 
zon- en feestdagen is van toepassing indien voordeliger dan deze uurtoeslag;
aan het personeel dat momenteel via het forfait van 11 % betaald wordt : de toeslag voor het 
nachtuurloon toegevoegd aan het basisbarema van 111 %, ongeacht de dag van de week, inclusief 
zaterdag en zon- en feestdagen.

Artikel 13
De akkoorden of gebruiken, vooruitvloeiend uit sectoriële onderhandelingen, die betere arbeids-
voorwaarden bepalen, blijven van toepassing voor de andere personeelscategorieën en in de andere 
sectoren.

Artikel 14
Indien voor een deel van een prestatie twee verschillende premies bestaan, wordt de hoogste premie 
toegekend.

Artikel 15
Het koninklijk besluit van 22 juni 2010 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het 
verpleegkundig beroep wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden 
en onregelmatige prestaties wordt ingetrokken

HOOFDSTUK 3 - INWERKINGTREDING

Artikel 16
De bepalingen vermeld in de hoofdstukken I en II zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2010. 
De betaling van de afgesproken toeslagen gebeurt door de werkgever vanaf 1 juli 2010 en wordt 
geïntegreerd in het loon van de werknemer. De toeslagen die verdiend werden in de periode van 1 
januari tot en met 30 juni 2010 worden ten laatste op 1 juli 2010 als eenmalig inhaalbedrag uitbetaald.

Artikel 17
Dit besluit heeft uitwerking op 1 juli 2010.
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2.10. Harmonisatie barema zorgkundigen
Collectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot de harmonisatie van de ba-
rema’s van de zorgkundigen
Cao van 7.11.2013

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle werkgevers en werknemers van de 
hierna volgende instellingen die ressorteren onder het paritair comité voor de ezondheidsinrich-
tingen en –diensten.

• de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn;
• de psychiatrische verzorgingstehuizen;
• de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen en de dagverzorgingscentra;
• de revalidatiecentra;
• de initiatieven van beschut wonen;
• de diensten voor thuisverpleging;
• de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging;
• de diensten voor het Bloed van het Rode Kruis van België;
• de medisch-pediatrische centra;
• de wijkgezondheidscentra.

Onder werknemers wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Artikel 2
§1. Het bestaande barema 1.35 wordt op uniforme wijze toegekend aan alle werknemers die beschik-

ken over een definitieve registratie als zorgkundige (of, in voorkomend geval, beschikken over een 
voorlopige registratie als zorgkundige), zoals bepaald door het Koninklijk Besluit van 12 januari 
2006 tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en 
de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen, en door het Koninklijk 
Besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als 
zorgkundige of in voorkomend geval, beschikken over een voorlopige registratie als zorgkundige, 
en die effectief de functie van zorgkundige uitoefenen zoals omschreven in de hogervermelde 
koninklijke besluiten.

§2. Onder het barema 1.35 wordt verstaan wat volgt:
• In de instellingen die onderworpen zijn aan de wet op de ziekenhuizen en de psychiatrische 

verzorgingstehuizen, het barema bedoeld in Artikel 17, a) 7e alinea van de collectieve arbeids-
overeenkomst van 26/01/2009, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de 
privéziekenhuizen (KB 7/05/2010, BS 27/07/2010)

• In de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen en de dagverzorgingscentra, het 
barema bedoeld in Artikel 6, 4e categorie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26/01/2009, 
betreffende de harmonisatie van de baremieke weddenschalen van de rusthuizen voor bejaarden 
en de rust- en verzorgingstehuizen met het baremieke weddenschalen van het personeel van de 
private ziekenhuizen (KB 28/06/2009, BS 1/10/2009).

• In de diensten voor thuisverpleging wordt voor de toepassing van artikel 2, §1 van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst bedoeld de gelijkstelling met het "verzorgend en verplegend personeel 
categorie II", zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 07/12/2000 betreffende 
de harmonisatie van de baremieke weddeschalen voor het personeel van de sector van de thuis-
verpleging met de baremieke weddeschalen voor het personeel van de privé-ziekenhuizen, art. 
13 en 14 en de weddeschaal1.35 in de bijlage, (Koninklijk Besluit van 04/05/2004|Belgisch 
Staatsblad van 29/06/2004).

• In de revalidatiecentra wordt voor de toepassing van artikel 2, §1 van deze collectieve arbeidsover-
eenkomst bedoeld de gelijkstelling met het "verzorgend en verplegend personeel met de graad van 
kinderverzorg(st)er en sanitair help(st)er", zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 26/01/2009 betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden, art. 10-12 en de weddeschaal 1.35 
in de bijlage, (Koninklijk Besluit van 03/08/2012|Belgisch Staatsblad van 09/11/2012).
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• In de initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten wordt uitsluitend voor de 
toepassing van artikel 2, §1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst de regeling toegepast van 
de privé-ziekenhuizen, zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 26/01/2009 
tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden voor de privéziekenhuizen, artikel 17, a) 
7e alinea en de weddeschaal 1.35 in de bijlage, (Koninklijk Besluit van 07/05/2010|Belgisch 
Staatsblad van 27/07/2010).

• In de wijkgezondheidscentra wordt voor de toepassing van artikel 2, §1 van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst de regeling toegepast van de privé-ziekenhuizen, zoals bepaald in de col-
lectieve arbeidsovereenkomst van 11/05/2009 betreffende de loonvoorwaarden in de sector 
van de wijkgezondheidscentra, art. 2, (Koninklijk Besluit van 15/06/2010|Belgisch Staatsblad 
van 19/08/2010).

• In de diensten voor het bloed van het Belgische Rode Kruis wordt voor de toepassing van artikel 
2§1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst verstaan “De 3e categorie: diploma of getuigschrift 
van lager middelbaar + technisch diploma. Beroepsvorming verworven door praktijk of door 
opwerking” zoals bepaald in artikel 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 
2009 betreffende de harmonisatie van de baremieke weddeschalen van de diensten voor het 
bloed van het Belgische Rode Kruis met de baremieke weddeschalen voor het personeel van de 
privé-ziekenhuizen (KB 28/06/2009, BS 11/08/2009).

Artikel 3
§1. Al de in deze collectieve arbeidsovereenkomst voorziene lonen, evenals de werkelijk uitbetaalde 

lonen, worden gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk, overeenkomstig 
de modaliteiten welke zijn vastgesteld bij de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van 
een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van 
de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmede rekening 
dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid van de arbeiders, 
alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van 
de consumptieprijzen worden gekoppeld.
Zij worden beschouwd als zijnde in overeenstemming met het spilindexcijfer 138.01 (basis 1981) 
(cfr.102.02 basis 1988), vereffening aan 100 % op 1 januari 1990. 
Bij het sluiten van deze collectieve arbeidsovereenkomst geldt de vereffeningscoëfficiënt van 160,84% 
die sinds 1 december 2012 van kracht is.

§2. Het geïndexeerde maandloon is gelijk aan het door twaalf gedeelde geïndexeerde jaarloon met 
twee decimalen. 
Het geïndexeerde uurloon is gelijk aan het door 1976 (in het stelsel van de 38-urenweek) gedeelde 
jaarloon, met vier decimalen.
De afronding gebeurt door het cijfer na de af te ronden decimaal te verwaarlozen als het lager is 
dan vijf en door het af te ronden decimaal naar de hogere eenheid te brengen als gelijk is aan of 
hoger is dan vijf.

Artikel 4
Deze collectieve arbeidsovereenkomst doet geen afbreuk aan gunstigere voorwaarden die reeds 
bestaan, noch aan de vrijheid van partijen om die in de toekomst overeen te komen.

Artikel 5
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd. Zij kan worden opgezegd door 
elk van de partijen, mits een opzeggingstermijn van zes maanden, gericht bij een ter post aangetekend 
schrijven aan de voorzitter van het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013, met uit-
zondering van de ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen waar deze collectieve ar-
beidsovereenkomst uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2014.
Zonder afbreuk te doen aan artikel 4 creëert onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst slechts 
rechten vanaf de bovenvermelde data van inwerkingtreding.
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Artikel 6
De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de voordelen bekomen in de huidige collectieve ar-
beidsovereenkomst slechts aan de werknemers toegekend worden voor zover de Regering volledig 
uitvoering geeft enerzijds wat de ziekenhuizen en PVT’s betreft aan de beslissing van de Algemene 
Raad van het RIZIV d.d. 14 oktober 2013 en anderzijds wat de ROB, RVT en dagverzorgingscentra 
betreft, het engagement zoals verwoord in het akkoord dd. 24 oktober 2012 tussen de bevoegde 
Ministers en de representatieve werknemersorganisaties.

Bijlage – Loonschaal 1.35
Het barema is terug te vinden in de bijlage ‘Lonen en vergoedingen’





BIJLAGE 2: FORMULIER INTERN, IN VOORKOMEND GEVAL, SECTORAAL BE-
ROEP

FORMULIER:

INDIENING VAN HET INTERN OF, IN VOORKOMEND GEVAL, SECTORAAL BE-
ROEP

1. IDENTIFICATIE VAN DE WERKNEMER: Gelieve de onderstaande gegevens in DRUK-
LETTERS in te vullen
1.1. Naam + voornaam:
………………………………………………………………………………………………………………………..
1.2 Interne functietitel :
………………………………………………………….…………………………………………………………….
1.3 Departement/afdeling/dienst :
……………………………………………………………………………………………………………………….
1.4 Adres werknemer:
Straat en nummer:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode:.................. Gemeente:.............................................................................................
1.5 Tel/GSM NR:
……………………………………………………………………………………………………………………….
1.3 E-mailadres:
……………………………………………………………………………………………………………………….
1.7: In welke taal moet de communicatie worden gevoerd (kruis het juiste vakje aan):
o NL    o FR
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2. IDENTIFICATIE VAN DE WERKGEVER – IN TE VULLEN DOOR DE WERKGEVER
OF DE PROCESVERANTWOORDELIJKE:
2.1 NAAM VAN DE INSTELLING: 
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
RSZ kengetal + RSZ n° VAN DE INSTELLING1: 
__ __ __/__ __ __ __ __ __ __ /__ __
voorbeeld: 911-0127003-95

2.2 NAAM VAN DE PROCESVERANTWOORDELIJKE (= CONTACTPERSOON)
…………………………………………………………………………………………………………………..
2.3 FUNCTIE PROCESVERANTWOORDELIJKE
…………………………………………………………………………………………………………………..
2.4 TEL (DIRECT) PROCESVERANTWOORDELIJKE
…………………………………………………………………………………………………………………..
2.5 E-MAILADRES PROCESVERANTWOORDELIJKE
…………………………………………………………………………………………………………………..
2.5 ADRES COMMUNICATIE VOOR PROCESVERANTWOORDELIJKE
ADRES: ……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
N° …………………………………………………………………………………………………………….
Postcode __ __ __ __  Gemeente: ……………………………………………………………

(1) U vindt deze informatie op uw baremieke simulatiefiche die u van uw werkgever ontvangen heeft tussen 
23/04/2019 en uiterlijk 07/05/2019.
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3. REDEN VAN AANVRAAG
Ondergetekende verklaart hierbij om volgende redenen (kruis het overeenkomstig vakje aan) 
intern of, in voorkomend geval, sectoraal beroep aan te tekenen tegen de toewijzing door bo-
vengenoemde werkgever.
3.1. Toewijzing van de initiële functie door de werkgever1:

(1) U vindt deze informatie in de communicatie van uw werkgever
(2) In geval van een ontbrekende functie: voer de code 9000 in en specifieer de categorie van deze ontbrekende functie 
in kolom C.
3.2. Alternatief voorstel van een functie door de werknemer (opgelet, er kunnen maximaal 3 
alternatieve functies worden voorgesteld. Totaal percentage van de drie voorgestelde functies 
mag 100% niet overschrijden):

3.3. Ondergetekende verklaart hierbij om de volgende redenen (kruis enkel het overeenkomstig 
vakje aan) intern beroep aan te tekenen tegen de toewijzing door bovengenoemde werkgever.
o De toewijzing van sectorale referentiefunctie(s) is niet in overeenstemming met 
de uitgevoerde functie.
Geef aan op welke punten de uitgevoerde functie verschilt van de toegewezen sectorale 
referentiefunctie(s). Wees nauwkeurig en volledig. 
In geval van sectoraal beroep: voeg toe als bijlage: indien beschikbaar de interne functiebe-
schrijving (bij voorkeur ondertekend door uw werkgever, dit is niet verplicht) en het interne 
organigram met aanduiding van uw huidige functie binnen de instelling.
.……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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o Een ontbrekende functie is toegewezen door de werkgever, maar de toegewezen categorie 
komt niet overeen met de daadwerkelijk uitgevoerde functie.  
Motiveer, op basis van de inhoud van een andere vergelijkbare sectorale referentiefunctie waarom 
de toegewezen categorie niet overeenstemt. 
In geval van sectoraal beroep: voeg toe als bijlage: indien beschikbaar de interne functiebe-
schrijving (bij voorkeur ondertekend door uw werkgever, dit is niet verplicht) en het interne 
organigram met aanduiding van uw huidige functie binnen de instelling.

..…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

o Een hybride functie is toegewezen, maar het percentage van de arbeidstijd tussen de 
toegewezen functies komt niet overeen.   
Motiveer uw voorgestelde alternatieve verdeling van de functies in arbeidstijd. Vermeld, indien 
beschikbaar, alle objectieve elementen die een schatting van uw arbeidstijd mogelijk kunnen 
maken (bijvoorbeeld arbeidsovereenkomst, evaluatieverslag, …)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Datum van de individuele schriftelijke mededeling van de toegewezen functie: 
--/--/----

5. Datum indiening intern, in voorkomend geval sectoraal, beroep: --/--/----
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BIJLAGE 3: INVOERING VAN EEN EXTERNE BEROEPSPROCEDURE

Datum ontvangst 
van het formulier

(Vak voorbehou-
den voor IFIC)

FORMULIER:  
INDIENING VAN EEN EXTERN BEROEP

Online in te vullen, of op te sturen naar: IFIC, 
externberoep-GRS@if-ic.org
of Sainctelettesquare 13-15

1000 Brussel
Belangrijk: lees aandachtig de praktische instructies (vanaf pagina 6)

1. IDENTIFICATIE VAN DE WERKNEMER Gelieve de onderstaande gegevens in DRUK-
LETTERS in te vullen

1.1. Naam + voornaam: ………………………………………………………………………………………………
………………………..

1.2 Interne functietitel:
 ………………………………………………………….………………………………………………………….

1.3 Departement/afdeling/dienst: 
………………………………………………………………………………………………………………………

1.4 Adres werknemer: 
Straat en nummer: ………………………………………………………………………………………………………
………………
Postcode: ……………………… Gemeente: ………………………………………………………….

1.5 Tel/GSM NR: 
………………………………………………………………………………………………………………………

1.6 E-mailadres: 
………………………………………………………………………………………………………………………

1.7 In welke taal moet de communicatie worden gevoerd (kruis het juiste vakje aan):
□ NL                     □ FR

2. IDENTIFICATIE VAN DE WERKGEVER EN PROCESVERANTWOORDELIJKE: 
U vindt de nodige informatie voor deze rubriek in de communicatie die u van uw werkgever 
ontvangen heeft tussen 23/04/2019 en 07/05/2019. 
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2.1 NAAM VAN DE INSTELLING: 
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
RSZ kengetal + RSZ n° VAN DE INSTELLING1: 
__ __ __/ __ __ __ __ __ __ __ /__ __
voorbeeld: 911-0127003-95

2.2 NAAM VAN DE PROCESVERANTWOORDELIJKE (= CONTACTPERSOON)
…………………………………………………………………………………………………………………..

2.3 FUNCTIE PROCESVERANTWOORDELIJKE
…………………………………………………………………………………………………………………..

2.4 TEL (DIRECT) PROCESVERANTWOORDELIJKE
…………………………………………………………………………………………………………………..

2.5 E-MAILADRES PROCESVERANTWOORDELIJKE
…………………………………………………………………………………………………………………..

2.5 ADRES COMMUNICATIE VOOR PROCESVERANTWOORDELIJKE
ADRES: ……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
N° …………………………………………………………………………………………………………….
Postcode __ __ __ __ Gemeente: ……………………………………………………………

(1) U vindt deze informatie op uw baremieke simulatiefiche die u van uw werkgever ontvangen heeft tussen 23/04/2019 
en uiterlijk 07.05.2019.
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BIJLAGE 4: VERKLARING ONTBREKENDE FUNCTIES

FORMULIER C :  
VERKLARING VAN EEN ONTBREKENDE FUNCTIE 

Indien de werkgever, in voorkomend geval externe beroepscommissie, vaststelt dat de toewijzing 
niet kan plaatsvinden in overeenstemming met de classificatiebeginselen in bijlage 1 bij de CAO 
van 05/04/2019 omdat er geen overeenkomstige sectorale referentiefunctie bestaat, benoemt de 
werkgever, in voorkomend geval externe beroepscommissie, de ontbrekende functie in dit formulier 
en stuurt het per e-mail naar IFIC. IFIC stuurt een elektronische ontvangstbevestiging.

DEEL 1 : GEGEVENS VAN DE WERKGEVER 
1. Gegevens 
van de werkge-
ver:  

1.1 NAAM VAN DE INSTELLING : 
………………………………………………………………………………………………
1.2 Adres ………………………………………………………………………..……
  N° ………………………….
1.3 Postcode __ __ __ __  Gemeente : ………………………………………
1.4. RSZ-kengetal + RSZ n° : __ __ __/ __ __ __ __ __ __ __ /__ __
Voorbeeld : 911-0127003-95

1.5 Omvang van de instelling (aantal werknemers fysiek aanwezig 
op het moment van de aanvraag) 
O 1 tot 4 werknemers  O 100 tot 199 werknemers
O 5 tot 9 werknemers  O 200 tot 499 werknemers
O 10 tot 19 werknemers O 500 tot 999 werknemers
O 20 tot 49 werknemers O 1000 werknemers of meer 
O 50 tot 99 werknemers 

2. Gegevens van 
de  
contactpersoon

2.1. Naam – voornaam van de contactpersoon (procesverantwoordelijke) 
………………………………………………………………………………………

2.2. Functie : ……………………………………………………………………………

2.3. Tel (direct) : ………………………………………………………………………………

2.4. emailadres :  ………………………………………………………………………

DEEL 2 : GEGEVENS VAN DE ONTBREKENDE FUNCTIE
3.Geef de  
ontbrekende  
interne functie-
titel weer 

………………………………………………………………………………………………

4. Specifieer het 
departement/de  
familie waar de 
functie zich be-
vindt

O Verpleging verzorging 
O Medisch-technisch  
O Paramedische diensten
O Psychosociale diensten
O Hotel, logistiek en techniek
O Administratie 
O Andere : ……………………………………………..............................    (vul aan)

5. Aantal 
werknemers in 
deze functie 

5.1 Aantal fysieke personen :  ……………  FP

5.2 Aantal voltijdse equivalente : ………… VTE
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6. BESCHRIJVING VAN DE ONTBREKENDE  FUNCTIE 

6.1. Geef een korte omschrijving  van het doel van de ontbrekende functie: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

6.2 Vermeld de categorie die u in het kader van de ontbrekende functie heeft toe-
gewezen aan de werknemer ……………………………………………………………………………………
………………

6.3 Specifieer de belangrijkste activiteiten en taken. Indien er een interne functiebe-
schrijving bestaat, moet deze als bijlage toegevoegd worden. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

 

7. Datum van aanvraag  : --/--/----
8. Namens de werkgever (naam en handtekening  van de procesverantwoordelijke) 
Naam : …………………………………………………….

Handtekening : ..………………………………………

* Kruis het passende vakje aan. 
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BIJLAGE 5: OVERZICHTSTABEL TIMING
DATUM TO DO ART. 

CAO
03/09/2018 Aanduiding procesverantwoordelijke 5§2

13 §1

01/10/2018 - Samenstelling interne begeleidingscommissie1: aanduiding leden2
- Samenstelling interne beroepscommissie3: aanduiding leden4 

6§1
22§1

10/10/2018 - P.C. 330: samenstelling sectorale begeleidingscommissie: aanduiding leden
- P.C. 330: samenstelling sectorale beroepscommissie: aanduiding leden

18§1
23§1

17/10/2018 - Eerste algemene communicatie naar alle werknemers 8§2

15§1

01/11/2018 - Opleiding leden begeleidings- en beroepscommissies5 inzake
materie functieclassificatie en instrument dat als basis dient
voor de communicatie aan de werknemers op 23/04/19
alsook de rapportering van de loongegevens door de
werkgever aan lfic vzw op 25/01/19

4§2
12§2

15/11/2018 - Voorbereiding procesverantwoordelijke +opmaak
personeelslijst, organigram en verzamelen
functiebeschrijvingen

9 §1
16

15/11/2018 - Vraag van werkgever om gebruik te maken van sectorale
begeleidingscommissie

17§7

01/12/2018 - Voorstel van toewijzingen aan de interne/sectorale
begeleidingscommissie

10§7
19§1

01/12/2018-18/01/2019  - Bespreking toewijzingen in de interne/sectorale
begeleidingscommissie

10§7
19§2

23/01/2019 - Mededeling definitieve toewijzingen ter informatie aan de
begeleidingscommissie

11§1
19§4

25/01/2019 - Communicatie door de werkgever aan lfic vzw van de
toewijzingen en loongegevens

27§1

TUSSEN 23/4/2019 EN 
UITERLIJK 7/5/2019

INDIVIDUELE COMMUNICATIE TOEWIJS AAN WERKNEMERS 11§3

Uiterlijk 14/06/2019 - Termijn indiening intern, respectievelijk sectorale beroep (bij interne/sectorale 
beroepscommissie)

21§2

Ten laatste 6/09/2019 - Kennisgeving besluit sectoraal beroep (sectorale beroepscommissie) 24 §7

Ten laatste 13/09/2019 - Kennisgeving besluit intern beroep (interne beroepscommissie) 24§6

Ten laatste 11/10/2019 -Indiening extern beroep: binnen 4 weken na kennisname  van het besluit van de 
interne, respectievelijk sectorale beroepscommissie en uiterlijk op 11/10/2019

24§8

31/01/2020 - Behandeling extern beroep

15/02/2020 - Kennisgeving extern beroep 25§9
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1 Voor instellingen MET een intern overlegorgaan: interne begeleidingscommissie. Voor instellingen ZONDER
intern overlegorgaan: sectorale begeleidingscommissie, desgewenst bijkomend geografisch opgesplitst.
2 Opm.: de procesverantwoordelijke wordt reeds vroeger aangeduid zodat de opleidingen mogelijks ook
vroeger kunnen gegeven worden aan werkgeverszijde.
3 Voor instellingen MET een intern overlegorgaan: interne beroepscommissie. Voor instellingen ZONDER intern
overlegorgaan: sectorale beroepscommissie, desgewenst geografisch· opgesplitst.
4 Idem voetnoot 2
5 Zowel voor leden van interne / sectorale begeleidings- en beroepscommissies.
6 Datum van kennisname: te rekenen vanaf de derde werkdag die volgt op de verzending (datum van de postzegel) van de 

beslissing van een intern beroepscommissie of te rekenen vanaf de dag van ondertekening van het ontvangstbewijs (in het 
geval van een persoonlijke overhandiging van het formulier aan de procesverantwoordelijke).
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BIJLAGE 6: RAPPORTERINGSINSTRUCTIES
Dit document heeft als doel de werkgevers uit de sector (conform hoofdstuk 5 van de CAO van 9 
juli 2018 betreffende de procedures voor de invoering van een nieuwe sectorale functieclassificatie 
alsook voor de rapportering aan de vzw if-ic) te informeren over hoe deze gegevens precies gerap-
porteerd moeten worden. Deze gegevens dienen ten laatste op 25 januari 2019 aan de vzw IFIC 
bezorgd te worden. 

1. Input: gegevens van individuele werknemers

WELKE WERKNEMERS MOETEN WORDEN GERAPPORTEERD?
Het betreft alle werknemers met uitzondering van:

• leden van de directie (“directie” volgens artikel 4 van de wet van 4 december 2007 betreffende de 
sociale verkiezingen), behoudens wanneer het een sectorale referentiefunctie betreft zoals bedoeld 
in de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016 “tot het bepalen van sectorale 
referentiefuncties en een sectorale functieclassificatie” (registratienummer 135642/CO/330)  

• artsen
• werknemers in volledige SWT
• langdurig afwezigen: deze worden niet gerapporteerd voor zover zij meer dan 30 dagen onon-

derbroken afwezig zijn en bijgevolg geen loon ontvangen
• uitzendkrachten, het personeel van onderaannemers, personeel tewerkgesteld met een leerover-

eenkomst. Opmerking: Studenten worden wél gerapporteerd voor zover zij een arbeidsovereen-
komst hebben die verder loopt na 23/04/2019.

HOE DE TEMPLATE IN TE VULLEN?
De werkgever registreert één lijn per werknemer. Indien een werknemer meerdere arbeidscontracten 
heeft bij éénzelfde werkgever (barema en/of baremieke anciënniteit zijn verschillend), dienen de 
gegevens met betrekking tot deze werknemer op afzonderlijke lijnen ingegeven te worden, weliswaar 
met dezelfde identificatiecode. Wanneer een werknemer echter meerdere functies (maximum drie) 
uitvoert binnen éénzelfde arbeidsovereenkomst (zelfde barema en baremieke anciënniteit), is er 
sprake van een hybride functie, en moeten de gegevens op dezelfde lijn ingegeven worden. 

De gegevens moeten de situatie van de werknemer weergeven op 25/01/2019. 

Onderstaande tabel geeft aan volgens welke exacte format de gegevens vervolledigd moeten worden, 
teneinde te garanderen dat de gegevens correct opgenomen zijn. 

OPGEPAST!!! De structuur van het model mag in geen geval gewijzigd worden. Er wordt 
in het bijzonder op gewezen dat het niet toegelaten is om kolommen toe te voegen of te 
verplaatsen. 
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Excel ko-
lom Titel Algemene informatie over de inhoud Format

A
Naam in-
stelling Laat toe om werkgevers te identificeren teneinde na te 

gaan dat iedereen zijn gegevens heeft gerapporteerd. 

Voor de CAR en de verslaafdenzorg moet ook het RIZIV-
nummer gerapporteerd worden. 

Tekstformaat 

B
RSZ num-
mer

xxx-xxxxxxx-xx

Bijvoorbeeld: 000-1978291-
47

C
R I Z I V 
nummer

Bijvoorbeeld 95335192

D

H u i d i g e 
functieti-
tel in de 
instelling

 Het betreft de interne benaming van de functie die de 
werknemer uitvoert op 25/01/2019.

Tekstformaat, maximum 50 
tekens

E
Identifi-
catiecode

Unieke code om elke individuele werknemer in de in-
stelling te identificeren. 

Merk op: Deze unieke code, bepaald door de werkgever, 
vervangt de naam en voornaam van de werknemer. Aan 
IFIC wordt enkel de code bezorgd. De instelling behoudt 
de lijst met de koppeling tussen de code en de naam, 
zodat eventuele fouten nagekeken kunnen worden.

Opgelet: één werknemer krijgt één enkele code, ook al 
staan de gegevens van deze werknemer op meerdere 
lijnen.

Tekst, nummers, of een 
combinatie van beiden is 
mogelijk. Speciale tekens 
zijn echter niet toegela-
ten. Bv.: * . " / \ [ ]: ; | = ,

F
Geb o or-
tedatum

De geboortedatum laat toe om te bepalen wat de wet-
telijke pensioengerechtigde leeftijd van de werknemer 
is, en dus ook de datum van het pensioen en dit voor 
de berekening van het cumulatieve loon voor de res-
terende loopbaan. Hiermee kan men bepalen of een 
werknemer belang heeft om over te schakelen naar het 
nieuwe systeem

Format datum: mm-jjjj of 
mm/jjjj

G
Contrac-
tuele ar-
beidstijd

De contractuele arbeidstijd moet worden uitgedrukt 
in uren en mag GEEN overuren bevatten.

Opmerking: een voltijdse betrekking is 38u. Indien 
een werknemer een arbeidsovereenkomst heeft voor 
40 uren per week, maar met een bijkomende dag in-
haalrust per maand, geef 38u aan. 

Indien de uitoefening van de functie van een werkne-
mer deeltijds geschorst is op 25/01/2019 (bv. ouder-
schapsverlof, tijdskrediet of thematisch verlof 4/5-tijds 
of halftijds, halftijds SWT, halftijds omwille van me-
dische redenen) moet hier de effectieve arbeidstijd 
opgenomen worden. 

Numeriek 
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H Opleidingsniveau

Deze kolom bevat het 
niveau van het hoogst 
behaalde diploma van de 
werknemer. 

Deze kolom dient enkel 
ingevuld te worden in-
dien een functie met een 
gedifferentieerd barema 
werd toegewezen aan de 
werknemer. 

De functiecodes waar-
voor deze informatie 
vereist is, zijn: 6073, 
6170, 6175, 6177, 6180, 
6181, 6182, 6183, 6184, 
6185, 6186, 6270, 6271, 
6273, 6370, 6461, 6462, 
6470, 6670 en 6770.

Voor andere functies is 
deze informatie niet ver-
eist. 

Indien vereiste informatie, kies voor één van volgende 
opties:

-          < Bachelor

-          Bachelor of +

In andere gevallen mag de cel leeggelaten worden. 

I Huidig barema

Het betreft de loonschaal 
die van toepassing is 
op de werknemer op 
25/01/2019,. 

Er wordt gevraagd om 
het barema op te geven 
dat toegekend wordt aan 
de werknemer, het kan 
gaan over één van de ba-
rema’s van PC 330 (of 
vaak voorkomend barema 
in de instellingen van de 
sector), of de naam van 
de interne loonschaal 
die van toepassing is op 
de werknemer.

In de cel rechts hiervan 
vindt u de lijst terug van 
de vaak voorkomende ba-
rema’s uit PC 330. 

Om interne barema’s in te 
geven, zie volgende sectie 
betreffende het ingeven 
van interne barema’s in 
de template. 

Naam ingeven van het huidig PC 330 of intern barema, 
erop lettend dat de naam ervan op dezelfde wijze ge-
schreven worden zoals hieronder aangegeven voor de 
PC 330 barema’s, of zoals u ze heeft ingegeven voor 
een intern barema. 

Opgelet: uit voorgaande loonstudies is gebleken dat 
sommige instellingen een enkelvoudig barema opga-
ven terwijl de werknemer eigenlijk een gecombineerd 
barema toegewezen krijgt (bv.: 1.55 i.p.v. 1.55-1.61-
1.77). Let er dan ook zeker op dat het juiste barema 
wordt opgegeven in geval van gecombineerde barema’s.

Lijst van mogelijke barema’s: 1.12; 1.14; 1.16; 1.18; 1.20; 
1.22; 1.24; 1.26; 1.30; 1.22-1.30; 1.31; 1.34; 1.35; 1.37; 
1.38; 1.39; 1.40; 1.40-1.57; 1.43-1.55; 1.42; 1.43; 1.45; 
1.46; 1.47; 1.49; 1.50; 1.53; 1.54; 1.55; 1.57; 1.55-1.61-
1.77; 1.55-1.61-1.77+2j; 1.58; 1.59; 1.60; 1.61; 1.61-
1.77; 1.62; 1.63; 1.66; 1.67; 1.75; 1.77; 1.78; 1.78S; 1.79; 
1.80; 1.81; 1.82; 1.85; 1.86; 1.87; 1.88; 1.89; 1.90; 1.95; 
1.94; 1.93; 1.92; 1.91; 1.96; 1.97; 1.98; 1.99; 1.00; 1.01; 
13.3.

J-K
B a re m i e k e  a n -
c i ë n n i t e i t  o p 
25/01/2019

Jaren Betreft de baremieke anciënniteit van 
de werknemer op 25/01/2019. Dit 
gegeven wordt uitgedrukt in jaren en 
maanden. 

Numerieke format: ge-
heel getal tussen 0 en 47

M a a n -
den

Numerieke format: ge-
heel getal tussen 0 en 11
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L Haard- of standplaatstoelage

Betreft het recht, op basis van de per-
soonlijke situatie op 25/01/2019 en 
het inkomensniveau, op een haard- of 
standplaatstoelage of geen van beiden. 

Ook voor interne barema’s moet men 
aangeven of de werknemer recht heeft 
op de haard- of standplaatstoelage. 
Het bedrag van deze toelage wordt 
dan door het IFIC model berekend 
en moet dus niet rechtstreeks opge-
nomen worden in de bedragen van het 
intern barema (cfr. sectie 2)

Ter herinnering: 

Bedragen volgens de index van 
09/2018 voor een voltijdse werkne-
mer:

Maandlonen niet hoger dan € 
2.275,87:

Haardvergoeding: € 102,40

Standplaatsvergoeding:€ 51,20

Maandlonen hoger dan € 2.275,87 
maar niet hoger dan € 2.594,63:

Haardvergoeding: € 51,20

Standplaatsvergoeding: € 25,60

Maandlonen hoger dan € 2.594,63:

Haardvergoeding en standplaatsver-
goeding: € 0

Kiezen uit één van vol-
gende opties:

-          Geen

-          Haard

-          Standplaats

Opgelet: voor het barema 
1.12 bij 0 jaar baremieke 
anciënniteit, waarbij de 
drempel van het mini-
mumloon niet gehaald 
wordt wanneer de werk-
nemer een standplaats-
vergoeding zou krijgen, 
wordt gevraagd om toch 
“Standplaats” in te ge-
ven. De tool zal zelf het 
bedrag in aanmerking 
nemen om dat minimum-
loon te bereiken. 
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M
Sectorale functietoeslag

(enkel voor categorale ziekenhui-
zen en revalidatiecentra)

Voor de categorale ziekenhuizen en 
PVT’s2:

(2) Cfr. cao van 29/06/1992

De sectorale functietoeslag wordt 
maandelijks toegekend aan sommige 
hoofdverpleegkundigen, paramedi-
sche diensthoofden met de loonscha-
len 1.78, 1.78S, 1.79, 1.80 en 1.00 
evenals voor de verpleegkundigen 
(hoofd van dienst). 

Deze toeslag evolueert (4%, 8% of 
12% van het basis bruto maandloon), 
naargelang de baremieke anciënniteit 
van de persoon.

Opgelet: U kan geen functietoeslag 
toewijzen voor andere barema’s dan 
bovenvermelde barema’s. Indien u dit 
wenst te doen, dient u zelf een “Intern 
barema” aan te maken die dit element 
opneemt in de hiervoor voorziene tab 
(cfr. sectie hieronder).

Voor de revalidatiecentra3:

(3) Cfr. cao van 26.08.1992

Aan de diensthoofden van de ver-
pleegkundige dienst, de sociaal, para-
medische, en therapeutische diensten 
alsook aan de opvoeder-groepschef 
wordt bovenop de brutowedde een 
functietoeslag toegekend. Deze toe-
slag evolueert (4%, 8% of 12% van het 
basis bruto maandloon), naargelang 
de baremieke anciënniteit van de 
persoon. 

OPMERKING VOOR BEIDE SECTO-
REN: In geval van interne barema’s 
moet steeds “Nee” aangegeven wor-
den in deze kolom. De functietoeslag 
moet immers rechtstreeks opgenomen 
worden in het opgegeven bedrag in de 
loonschaal.

Kiezen uit één van vol-
gende opties:

-          Ja

-          Nee
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N

Sectoraal functiecomple-

ment

(Niet voor de revalidatie-

centra)

Voor de categorale ziekenhuizen en PVT

Het sectoraal functiecomplement4  is een vast 

maandelijks bedrag van € 82,98 (voor een vol-

tijdse werknemer) toegekend aan sommige hoofd-

verpleegkundigen, paramedische diensthoofden 

met een geldelijke anciënniteit vanaf 18 jaar 

en met de loonschalen 1.78, 1.78S, 1.79, 1.80 

en 1.00 evenals voor de verpleegkundigen (hoofd 

van dienst).

(4) Cfr. cao 30/06/2006

Opgelet: u  kan geen functiecomplement toewijzen 

voor andere barema’s dan bovenvermelde barema’s 

of voor werknemers die minder dan 18 jaar ba-

remieke anciënniteit hebben. Indien u dit wenst 

te doen5, dient u zelf een “Intern barema” aan te 

maken die dit element opneemt in de hiervoor 

voorziene tab (cfr. sectie hieronder). 

(5) Opgelet: in dit geval moet dit complement cumulatief 

voldoen aan de 3 volgende voorwaarden: Onderworpen 

aan de sociale zekerheid (RSZ); Functiegebonden; Col-

lectief toegekend aan alle werknemers die dezelfde func-

tietoewijzing hebben gekregen in de instelling.

Voor de ouderenzorg en IBW

Het is een vast maandelijks bedrag van € 82,98 

(voor een voltijdse werknemer) toegekend aan 

hoofdverpleegkundigen, de ermee gelijkgestelde 

paramedici/diensthoofden en de verpleegkundige 

coördinatoren die als dusdanig zijn aangesteld voor 

zover zij aan de baremieke anciënniteit voor-

waarde van 18 jaar voldoen.

Opgelet: U kan geen functiecomplement toewijzen 

voor werknemers die minder dan 18 jaar baremieke 

anciënniteit hebben. Indien u dit wenst te doen  

dient u zelf een “Intern barema” aan te maken die 

dit element opneemt in de hiervoor voorziene tab 

(cfr. sectie hieronder). 

(5) Opgelet: in dit geval moet dit complement cumulatief 

voldoen aan de 3 volgende voorwaarden: Onderworpen 

aan de sociale zekerheid (RSZ); Functiegebonden; Col-

lectief toegekend aan alle werknemers die dezelfde func-

tietoewijzing hebben gekregen in de instelling.

OPMERKING VOOR ALLE BETROKKEN SEC-

TOREN:

1) In geval van interne barema’s moet 

steeds “Nee” aangegeven worden in deze kolom. 

Het functiecomplement is immers rechtstreeks 

opgenomen is in de opgegeven bedragen.

2) Opgelet: een werknemer die sowieso 

recht zou hebben op een functiecomplement bij 18 

jaar baremieke anciënniteit, (bv.: hoofverpleegkun-

digen) hier MOET “Ja” aangeven worden in deze 

kolom

Kiezen uit één van volgende 

opties:

- Ja

- Nee
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O Type van BBT/BBK

In deze kolom dienen de 
werknemers geïdentifi-
ceerd te worden waarvan 
op 25/01/2018 vastgelegd 
werd dat zij effectief recht 
hebben op deze premie. 
Opgelet: het gaat hier wel 
degelijk over de ontvan-
gers van deze premie, en 
niet de werknemers die 
houder zijn van een titel. 
Met andere woorden: in-
dien een werknemer in 
het bezit is van een BBT, 
maar dat deze niet gelinkt 
is aan een premie (bv.: de 
werknemer kreeg een er-
kenning in 2017), moet 
er “Geen” in deze kolom 
ingegeven worden. 

Reminder: verpleegkun-
digen in het bezit van een 
bijzondere beroepstitel 
(BBT) of een bijzondere 
beroepsbekwaamheid 
(BBK), die daadwerkelijk 
tewerkgesteld zijn in een 
dienst, functie of zorg-
programma die deze extra 
scholing vereist - hebben 
recht op een jaarlijkse 
premie. 

Bijzondere beroepstitels 
(€ 3.838,33 voor een vol-
tijdse werknemer - index 
01/01/2019): geestelijke 
gezondheidszorg en psy-
chiatrie, geriatrie.

Bijzondere beroepsbe-
kwaamheden (€ 1.279,40 
voor een voltijdse werkne-
mer - index 01/01/2019) 
in de: geestelijke gezond-
heidszorg, geriatrie, pal-
liatieve zorg.

Kiezen uit één van vol-
gende opties:

- BBT Geriatrie

- BBT Psychiatrie 
en Geestelijke Gezond-
heidszorg

- BBK Geriatrie

- BBK Psychiatrie 
en Geestelijke Gezond-
heidszorg

- BBK Palliatieve 
Zorg

- Geen
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P

Andere vaste 
(niet-sectorale) 
premies te in-
tegreren in het 
startbarema

Premie in % 
t.o.v. het huidig 
barema

Deze kolom-
men bieden de 
mo gel i jkheid 
e e n  VA S T E 
niet-sectorale 
premie in te ge-
ven die cumula-
tief voldoet aan 
de 3 volgende 
voorwaarden:
- O n d e r -
worpen aan de 
sociale zeker-
heid (RSZ);
- Functie-
gebonden;
- C o l l e c -
tief toegekend 
aan alle werkne-
mers die dezelf-
de functietoe-
wijzing hebben 
gekregen in de 
instelling

Deze premie 
kan uitgedrukt 
worden als per-
centage van het 
bruto maand-
loon en/of als 
bruto maand-
bedrag in Euro. 

Voorbeeld: de 
forfaitaire ver-
goeding voor-
zien voor afde-
l ingshoofden 
(225,52 euro 
p e r  m a a n d , 
volt i jds)  en 
adjunct-afde-
l ingshoofden 
(112,64 euro 
per maand vol-
tijds)

Numeriek, in 
percentage met 
maximum 1 
cijfer na de 
komma.

Q Verklaring pre-
mie in % Tekstformaat
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R

Bruto maandbedrag 
(€) dat toegevoegd 
wordt aan het ba-
sisbarema

in rustoorden voor 
bejaarden, rust- en 
verzorgingstehui-
zen en dagverzor-
gingscentra voor 
bejaarden kan in 
kolommen R en S 
ingegeven worden.

O pgelet  indien 
de premie NIET 
VAST is (jaarlijks 
verschillend), dient 
een intern barema 
aangemaakt te wor-
den (zie sectie 2).

Merk op: 

1. De bedra-
gen die ingegeven 
worden moeten 
overeenkomen met 
hetgeen iemand die 
voltijds werkt, toe-
gekend zou krijgen. 
Het IFIC-model zal 
dan zelf de omzet-
ting maken reke-
ning houdend met 
de arbeidstijd van 
de werknemer. 

2. Indien er 
meerdere premies 
worden opgeno-
men:

a. Dient men 
een som op te ma-
ken in de kolom dat 
het bedrag bevat zo-
dat de individuele 
bedragen achteraf 
geïdentificeerd kun-
nen worden

Bv.: = 230,03 + 50

b. Dient in de 
verklaring een dui-
delijk onderscheid 
gemaakt te worden 
tussen de verschil-
lende premies.

Bv.: VVI premie 
afdelingshoofd + 
managementpremie

Numeriek, in Euro 
met maximum 
2 cijfers na de 
komma.

S
Verklaring premie 
in €

Tekstformaat
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T-W-Z Code van de IFIC 
functie

De code overeenkom-
stig met de sectorale 
referentiefunctie(s) 
(cfr.  functiewi j-
zer) toegewezen op 
25/01/2019 .  De 
functietitel dient 
niet aangegeven te 
worden, enkel de 
code dient in deze 
kolom weergegeven 
te worden. In geval 
van een ontbrekende 
functie geeft u “Ont-
brekend” in en vult u 
de kolom V,Y of AB 
verder aan.

Numeriek voor de 
IFIC codes, “Ontbre-
kend” voor de ont-
brekende functie.
Opgelet, indien u 
gegevens uit uw da-
tabase exporteert, 
dient u na te gaan 
dat de IFIC-codes 
als numerieke ge-
gevens zijn geëx-
porteerd. 

U-X-AA
% arbeidstijd toe-
gewezen aan deze 
functie

Betreft de verdeling 
(in %) van de totale 
arbeidstijd die de 
werknemer besteedt 
aan de verschillende 
IFIC functies.
Opgelet: Wat de ar-
beidstijd in kolom G 
ook mag zijn, de som 
van de 3 percentages 
in kolommen U, X en 
AA moet steeds gelijk 
zijn aan 100%. 
Indien de werknemer 
slechts één functie 
uitvoert, moet 100% 
aangegeven worden 
in kolom U (kolom X 
en AA blijven leeg).

Numeriek in percen-
tage, geen cijfers na 
de komma. 

Opgelet, de combi-
natie 1/3, 1/3, 1/3 
kan dus niet opgege-
ven worden, er moet 
dus 34% aan één van 
de functies toegewe-
zen worden, en 33% 
voor de andere twee 
functies. 
In geval van een 
hybride functie: er 
moet minimum 10% 
toegewezen worden. 

V-Y-AB
Categorie toegewe-
zen aan de ontbre-
kende functie

In geval van een ont-
brekende functie, de 
categorie die u eraan 
toewijst door ze te 
vergelijken met de 
andere bestaande 
IFIC-functies. 

Opgelet: het is niet 
mogelijk om Catego-
rie 14B toe te wijzen 
aan een ontbrekende 
functie. 

Numeriek formaat: 
geheel getal tussen 
4 en 20.
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2 Interne barema's: barema’s die niet opgenomen zijn in de lijst van sectorale of 
vaak voorkomende barema’s

In deze tab kunnen de interne barema’s eigen aan uw instelling ingegeven worden, maar ook barema’s 
die niet rechtstreeks in de lijst met barema’s die standaard voorkomen, zijn opgenomen. Typische 
voorbeelden hiervan zouden kunnen zijn: een evolutieve premie (de helft van een functietoeslag 
algemene ziekenhuizen die toegekend wordt aan een adjunct met een barema 1.78S) of een combi-
natie van verschillende PC 330 barema’s afhankelijk van de baremieke anciënniteit (bv.: 1.12-1.14, 
1.26-1.30-1.35). Voor al deze gevallen, moet u zelf voor elk anciënniteitsjaar het bedrag van het 
overeenkomstig brutoloon berekenen.
Opgelet: bijkomende toegekende baremieke anciënniteit geldt niet als een intern barema.
Opgelet:

• Elk barema moet de bedragen (met twee cijfers na de komma) bevatten voor een VTE
• Een eventuele haard- of standplaatstoelage mag niet geïntegreerd worden. Er moet na-

melijk al in kolom L (tab ‘input’) aangegeven worden of de werknemer hier recht op heeft. 
• Voor elk barema dient in kolommen C, D en E gespecifieerd te worden hoe het precies is samen-

gesteld. 
• De benaming van het barema (zie verder) mag geen speciale tekens bevatten.

Hieronder zijn twee voorbeelden uitgewerkt: 
Figuur 1: Loonschaal met combinatie van barema’s
Figuur 2: Loonschaal met evolutieve premie

Een unieke naam dient aan elk van deze barema’s gegeven te worden (deze naam mag dus niet - vol-
ledig - overeenkomen met de benaming van de barema’s die standaard zijn opgenomen cfr. kolom 
I tab ‘Input’) 
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Voor elk barema dienen volgende aspecten gespecificeerd te worden:
• Basis, maak een keuze voor één van volgende opties:

• Sectoraal barema
• ‘Volledig’ intern barema

• Specificiteiten, maak een keuze voor één van volgende opties:
• Combinatie van sectorale barema’s
• Toevoeging van een evolutieve premie (bv.: halve functietoeslag algemene ziekenhuizen)
• Vlak barema (d.w.z. jaarlijks identiek bedrag)
• ‘Volledig’ intern barema zonder bijkomende specificiteiten
• Andere

• Bijkomende informatie
• Geef een korte toelichting rond de componenten die u in de vorige kolom heeft ingegeven

Voor elk jaar baremieke anciënniteit (cfr. kolom F tot BA) moet een bruto maandbedrag ingegeven 
worden. Indien het interne barema niet tot 47 jaar doorloopt, dient het bedrag van het laatste jaar 
overgenomen te worden voor de volgende anciënniteitsjaren. 

Deze tab kan maximaal 150 verschillende loonschalen bevatten.
Opgepast !!! Deze beperking dient strikt gerespecteerd te worden.

Bij vragen rond het gebruik van dit model, kan u, liefst per e-mail, contact opnemen met IFIC: rap-
portage@if-ic.org.

Privacy
IFIC verzekert dat de analyses enkel op sectoraal niveau uitgevoerd zullen worden en dat de gegevens 
van de instellingen dus nooit afzonderlijk besproken en gepubliceerd worden. Bovendien zullen zij 
nooit voor andere zaken dan de kostprijsinschatting gebruikt worden. De GDPR-regelgeving wordt 
nageleefd. De gegevens zijn geanonimiseerd en worden enkel op macroniveau verwerkt. De infor-
matieaanvraag vertrekt bovendien vanuit een wettelijke basis (onderhavige CAO). 
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BIJLAGE 7: RAPPORTERINGSMODEL
Collectieve arbeidsovereenkomst van 05/04/2019 betreffende de procedures voor de invoering van 
een nieuwe sectorale functieclassificatie alsook voor de rapportering aan de vzw IFIC.
Tabblad 1 (Input)
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TABBLAD 2 (Interne barema’s)
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ANC CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7 CAT 8 CAT 9 CAT 10 CAT 11 CAT 12
0 1903,79 1913,99 1942,67 1982,09 2027,14 2083,44 2151,02 2235,48 2336,84

1 1938,72 1956,21 1987,46 2029,62 2077,00 2134,49 2203,48 2282,42 2395,26

2 1971,62 1989,12 2022,81 2067,59 2117,20 2175,81 2246,14 2326,76 2450,65

3 2002,57 2020,07 2056,09 2103,38 2155,11 2214,77 2286,37 2368,57 2503,07

4 2031,65 2049,14 2087,39 2137,05 2190,81 2251,46 2324,25 2407,94 2552.,59

5 2058,94 2076,43 2116,78 2168,71 2224,38 2285,97 2359,87 2444,95 2599,31

6 2084,52 2109,30 2151,64 2205,71 2263,20 2325,66 2400,62 2479,72 2643,32

7 2108,47 2133,26 2177,48 2233,57 2292,78 2356,06 2432,00 2512,34 2684,71

8 2130,88 2155,67 2201,66 2259,67 2320,50 2384,56 2461,42 2542,91 2723,60

9 2151,83 2176,62 2224,29 2284,10 2346,46 2411,23 2488,96 2571,53 2760,10

10 2171,40 2196,19 2245,43 2306,94 2370,73 2436,18 2514,72 2598,31 2794,31

11 2189,67 2221,74 2272,47 2335,57 2400,72 2466,79 2546,09 2623,33 2826,34

12 2206,70 2238,78 2290,89 2355,50 2421,91 2488,57 2568,57 2646,70 2856,31

13 2222,58 2254,66 2308,08 2374,08 2441,68 2508,90 2589,56 2668,51 2884,33

14 2237,38 2269,46 2324,09 2391,41 2460,13 2527,85 2609,13 2688,84 2910,50

15 2251,16 2283,24 2339,01 2407,56 2477,32 2545,52 2627,37 2707,80 2934,93

16 2260,27 2299,64 2356,37 2425,97 2500,62 2566,14 2648,42 2722,10 2967,74

17 2268,73 2308,10 2365,73 2436,30 2515,53 2578,53 2661,21 2735,39 2998,43

18 2276,58 2315,95 2374,43 2445,89 2529,40 2590,04 2673,10 2747,75 3027,11

19 2283,87 2323,24 2382,50 2454,80 2542,31 2600,74 2684,15 2759,23 3053,90

20 2290,64 2330,01 2389,99 2463,07 2554,31 2610,68 2694,41 2769,89 3078,89

21 2296,91 2343,58 2404,23 2478,04 2572,75 2627,20 2711,23 2779,79 3102,20

22 2302,73 2349,40 2410,68 2485,17 2583,11 2635,77 2720,07 2788,99 3123,93

23 2308,13 2354,80 2416,66 2491,78 2592,74 2643,72 2728,28 2797,52 3144,16

24 2313,14 2359,80 2422,20 2497,91 2601,67 2651,10 2735,90 2805,43 3163,00

25 2317,78 2364,44 2427,35 2503,59 2609,96 2657,94 2742,96 2812,78 3180,53

26 2322,08 2376,04 2439,41 2516,15 2624,95 2671,58 2756,81 2819,59 3196,84

27 2326,06 2380,02 2443,82 2521,04 2632,09 2677,47 2762,88 2825,9 3212

28 2329,76 2383,71 2447,92 2525,57 2638,72 2682,92 2768,52 2831,75 3226,09

29 2333,18 2387,13 2451,71 2529,76 2644,86 2687,98 2773,74 2837,18 3239,18

30 2336,35 2390,3 2455,23 2533,65 2650,55 2692,67 2778,58 2842,21 3251,34

31 2339,28 2400,48 2465,73 2544,49 2663,08 2704,25 2790,3 2846,87 3262,63

32 2342 2403,2 2468,74 2547,83 2667,97 2708,27 2794,46 2851,18 3273,1

33 2344,52 2405,72 2471,53 2550,92 2672,5 2712 2798,31 2855,18 3282,83

34 2346,85 2408,05 2474,12 2553,78 2676,71 2715,46 2801,87 2858,89 3291,85

35 2349,01 2410,21 2476,52 2556,43 2680,6 2718,65 2805,17 2862,32 3300,21

BIJLAGE 8: DOELBAREMA’S
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CAT 13 CAT 14B CAT 14 CAT 15 CAT 16 CAT 17 CAT 18 CAT 19 CAT 20
2415,67 2.415,67 2612,75 2798,57 3051,96 3299,73 3626,32 3.952,91 4.279,51

2488,14 2.497,80 2706,81 2899,32 3164,89 3415,22 3753,24 4.091,27 4.429,29

2557,19 2.576,36 2796,95 2995,87 3273,21 3~25,78 3874,75 4.223,72 4.572,69

2622,82 2.651,31 2883,10 3088,15 3376,83 3631,37 3990,79 4.350,21 4.709,63

2685,10 2.722,65 2965,25 3176,14 3475,72 3731,96 4101,34 4.470,71 4.840,09

2744,07 2.790,42 3043,40 3259,85 3569,86 3827,59 4206,43 4.585,27 4.964,11

2799,82 2.854,67 3117,59 3339,32 3659,31 3918,31 4306,13 4.693,94 5.081,76

2852,43 2.915,47 3187,89 3414,62 3744,12 4004,21 4400,53 4.796,85 5.193,17

2902,02 2.972,90 3254,39 3485,85 3824,39 4085,42 4489,77 4.894,13 5.298,49

2948,68 3.027,08 3317,18 3553,10 3900,23 4162,05 4574,00 4.985,94 5.397,88

2992,53 3.078,10 3376,39 3616,52 3971,77 4234,27 4653,36 5.072,45 5.491,55

3033,70 3.126,09 3432,13 3676,22 4039,16 4302,23 4728,05 5.153,87 5.579,69

3072,31 3.171,18 3484,54 3732,36 4102,56 4366,11 4798,25 5.230,39 5.662,53

3108,47 3.213,49 3533,76 3785,08 4162,12 4426,07 4864,14 5.302,22 5.740,29

3142,32 3.253,14 3579,93 3834,54 4218,01 4482,29 4925,93 5.369,57 5.813,21

3173,97 3.290,28 3623,20 3880,88 4270,41 4534,96 4983,81 5.432,67 5.881,52

3211,42 3.325,02 3668,21 3929,09 4326,11 4582,84 5036,43 5.490,03 5.943,62

3246,48 3.357,49 3710,35 3974,24 4378,30 4627,60 5085,62 5.543,65 6.001,67

3279,26 3.387,82 3749,79 4016,48 4427,16 4669,41 5131,57 5.593,73 6.055,89

3309,89 3.416,13 3786,65 4055,96 4472,86 4708,43 5174,45 5.640,47 6.106,49

3338,48 3.442,54 3821,09 4092,85 4515,57 4744,82 5214,45 5.684,07 6.153,70

3365,16 3.467,15 3853,23 4127,28 4555,45 4778,75 5251,73 5.724,71 6.197,70

3390,04 3.490,09 3883,22 4159,39 4592,67 4810,36 5286,47 5.762,58 6.238,69

3413,21 3.511,44 3911,16 4189,33 4627,38 4839,79 5318,81 5.797,83 6.276,85

3434,80 3.531,31 3937,20 4217,22 4659,73 4867,17 5348,91 5.830,64 6.312,38

3454,90 3.549,79 3961,45 4243,19 4689,86 4892,65 5376,91 5.861,16 6.345,42

3473,59 3.566,98 3984,02 4267,36 4717,91 4916,34 5402,94 5.889,54 6.376,14

3490,98 3.582,96 4005,01 4289,85 4744,01 4938,36 5427,14 5.915,92 6.404,70

3507,15 3.597,80 4024,53 4310,76 4768,29 4958,82 5449,62 5.940,43 6.431,23

3522,17 3.611,59 4042,67 4330,19 4790,86 4977,82 5470,51 5.963,19 6.455,88

3536,12 3.624,39 4059,53 4348,25 4811,84 4995,47 5489,9 5.984,33 6.478,76

3549,08 3.636,27 4075,19 4365,02 4831,33 5011,85 5507,9 6.003,95 6.500,01

3561,11 3.647,30 4089,73 4380,6 4849,43 5027,05 5524,61 6.022,16 6.519,72

3572,28 3.657,54 4103,23 4395,06 4866,24 5041,15 5540,11 6.039,06 6.538,01

3582,64 3.667,03 4115,76 4408,48 4881,84 5054,23 5554,48 6.054,73 6.554,98

3592,25 3.675,83 4127,38 4420,93 4896,32 5066,37 5567,82 6.069,27 6.570,72
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2.11. Eénmalige toelage 2018 GGC
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de toekenning van een eenmalige 
premie betreffende het jaar 2018
Cao van 3.6.2019

HOOFDSTUK 1 - TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van 
de bejaardentehuizen, van de rust- en verzorgingstehuizen, van de serviceflats, van de dagverzor-
gingscentra voor bejaarden, van de psychiatrische verzorgingstehuizen, van de initiatieven voor 
beschut wonen voor psychiatrische patiënten, van de revalidatiecentra die erkend en gesubsidieerd 
zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
alsook de diensten voor voortgezette en palliatieve zorgen gevestigd op het grondgebied van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsin-
richtingen en -diensten.

Artikel 2
De werknemers van de sectoren waarop de maatregelen van toepassing zullen zijn, zijn de werkne-
mers die behoren tot de gesubsidieerde kaders van de erkende organisaties alsook hun werknemers 
"buiten kader" die worden ingezet voor taken in verband met de erkenning. Onder "werknemers" 
wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendenpersoneel.

HOOFDSTUK 2 - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 3
Met toepassing van punt D. Overgangsbepalingen van het Protocolakkoord 2018-2019 van 18/07/2018 
voor de non-profitsectoren van de Franse Gemeenschapscommissie en van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie, "rekening houdend met de termijnen en om zeker te kunnen zijn van de 
mobilisatie in vastleggingen en vereffeningen van het bedrag van 9.000.000 euro dat op de begroting 
2018 voorzien is, werd beslist dit bedrag te vereffenen in de vorm van een eenmalige premie die ef-
fectief aan alle werknemers toegekend wordt (...) De premie moet worden uitgekeerd vóór eind 2018."

HOOFDSTUK 3 - BEDRAGEN EN TOEPASSINGSMODALITEITEN

Artikel 4
Het bedrag van de eenmalige premie wordt forfaitair vastgesteld op 500 euro bruto voor elke werk-
nemer die in 2018 minimaal 11 weken gewerkt heeft (gelijkstellingen inbegrepen: ziekteperiodes 
(maximaal een jaar) en ouderschapsverloven, het moederschapsverlof en het vaderschapsverlof, de 
jaarlijkse vakantie) in de referteperiode van 9 maanden (van 1 januari 2018 tot 30 september 2018). 
Het bedrag van de eenmalige premie is vastgesteld voor de werknemers die tijdens die referteperiode 
voltijds tewerkgesteld waren en voor 100% aangesteld voor opdrachten die behoren tot de sectoren 
vermeld in artikel1. Voor deeltijdse werknemers wordt het bedrag van de premie berekend naar rato 
van de contractueel bepaalde wekelijkse arbeidstijd. Voor de werknemers die eveneens opdrachten 
uitoefenen die tot een ander kader behoren, wordt het bedrag van de premie berekend naar rato van 
het toewijzingspercentage ervan voor de opdrachten die behoren tot de sectoren vermeld in artikel1.

Artikel 5
Zonder afbreuk te doen aan artikel 6 van deze overeenkomst, wordt het bedrag van de eenmalige 
premie bedoeld in artikel 4 tegelijkertijd met het loon betreffende de maand juni 2019 betaald aan 
de werknemers
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Artikel 6
De partijen komen overeen dat de voordelen verkregen in deze collectieve arbeidsovereenkomst 
slechts effectief zullen worden toegekend aan de werknemers voor zover de Regering de bepaling 
volledig uitvoert waarin voorzien is in punt D. 1. van het protocolakkoord 2018-2019 gesloten op 
datum van 18 juli 2018 en dat de operatoren door haar gemandateerd (cf. brief COCOF van 28 no-
vember 2018 en brief GGC van 24 december 2018) om de gegevens te verzamelen van de werkgevers 
en van de werknemers, om het bedrag te berekenen en te storten van de subsidie die bestemd is om 
het bedrag te dekken van de premie rekening houdend met de werkgeversbijdragen voor de sociale 
zekerheid, hun opdrachten volledig uitvoeren.

Artikel 7
Deze eenmalige premie vervangt niet geheel of gedeeltelijk de premies die reeds bij collectieve ar-
beidsovereenkomst, bedrijfsakkoord of -overeenkomst aan de werknemers zijn toegekend.

HOOFDSTUK 4 - SLOTBEPALINGEN

Artikel 8
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2018. Zij wordt ge-
sloten voor bepaalde tijd en loopt ten einde op 31 december 2019.
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2.12. Voorkomen en verminderen van 
psychosociale risico’s

Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het kaderakkoord voor het 
voorkomen en verminderen van stress, burn-out, agressie en andere 
psychosociale risico’s op het werk en ter bevordering van re-integratie en 
progressieve werkhervatting na ziekte of ongeval
Cao van 27.1.2020

 · Vervangt cao van 14.1.2019

HOOFDSTUK 1 - TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die 
ressorteren onder het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, en die behoren 
tot de onderstaande sectoren onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

• de categorale ziekenhuizen (dit is elk ziekenhuis dat uitsluitend beschikt over een G-dienst (re-
validatie van geriatrische patiënten) en/of een Sp-dienst (gespecialiseerde dienst voor behande-
ling en revalidatie) als vermeld in artikel 5, §1, I, eerste lid, 3° en 4°, van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

• de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de dagverzorgingscentra, de 
assistentiewoningen, de centra voor kortverblijf voor bejaarden

• de psychiatrische verzorgingstehuizen
• de initiatieven voor beschut wonen
• de revalidatiecentra met uitsluiting van de instellingen waarmee het Verzekeringscomité van 

het Riziv op voorstel van het College van geneesheren directeurs, in uitvoering van artikel 22, 
6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke-
ringen gecoördineerd op 14 juli 1994, een overeenkomst heeft gesloten en die niet vallen onder 
de toepassing van artikel 5, § 1, I, 5° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
van de instellingen.

Onder werknemers wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel. 

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in uitvoering van hoofdstuk 2.5.1., 2.5.2.A. en 
bijlage I van het Vlaams Intersectoraal Akkoord (‘VIA 5’) van 8 juni 2018.

HOOFDSTUK 2 - ALGEMEEN INTERSECTORAAL KADERAKKOORD VOOR HET 
VOORKOMEN EN VERMINDEREN VAN STRESS, BURN-OUT, AGRESSIE EN 
ANDERE PSYCHOSOCIALE RISICO’S OP HET WERK EN TER BEVORDERING 
VAN RE-INTEGRATIE EN PROGRESSIEVE WERKHERVATTING NA ZIEKTE OF 
ONGEVAL’.

Artikel 3 - Doelstelling
Deze collectieve arbeidsovereenkomst beoogt een algemeen kader te scheppen dat een aantal prin-
cipes aanreikt voor het uitwerken van een beleid op 2 vlakken:

• Enerzijds het voorkomen en verminderen van psychosociale risico’s op het werk, waaronder 
stress en agressie, zodat burn-out en langdurige afwezigheid zoveel mogelijk kunnen worden 
vermeden en mensen langer in goede en gezonde omstandigheden kunnen werken;

• Anderzijds het bevorderen van re-integratie en de mogelijkheden voor progressieve werkhervat-
ting na ziekte of ongeval, zodat mensen die toch uitvallen, zo snel mogelijk terug aan de slag 
kunnen in werk op maat.
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Het doel is dat alle ondernemingen een eigen beleid op deze twee vlakken uitwerken. Hierover 
worden in de ondernemingen gesprekken opgestart tijdens de looptijd van VIA 5. Hierbij gelden de 
principes van deze collectieve arbeidsovereenkomst als richtsnoeren. Indien op lokaal vlak reeds een 
beleid ter zake werd uitgewerkt, kan dit uiteraard geïntegreerd worden in het beleid dat uitgewerkt 
wordt in toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Artikel 4 - Principes voor het uitwerken van een beleid inzake het voorkomen en ver-
minderen van psychosociale risico’s op het werk en het bevorderen van re-integratie 
en de mogelijkheden voor progressieve werkhervatting
1. Respecteren van het wettelijk kader - Er bestaat een wettelijk kader in de Welzijnswet Werknemers 

van 4 augustus 1996 en de Codex Welzijn op het Werk en in de collectieve arbeidsovereenkomst 
nr. 72 van 30 maart 1999 van de Nationale Arbeidsraad betreffende het beleid ter voorkoming van 
stress door het werk (Koninklijk Besluit van 21 juni 1999, Belgisch Staatsblad van 9 juli 1999), 
zowel voor het aanpakken van psychosociale risico’s op het werk als voor de re-integratie van ar-
beidsongeschikte werknemers. Deze wetgeving moet uiteraard gerespecteerd worden, en er kan 
niet van worden afgeweken in individuele situaties. Deze algemene principes bieden alleen een 
kader, en laten de nodige ruimte aan werkgevers en werknemers om hier samen concrete invulling 
aan te geven. Centraal staat hierin het comité voor preventie en bescherming op het werk dat ten 
volle zijn bevoegdheden ter zake moet kunnen uitoefenen (zie ook 3.).

 2. Proactief beleid - Voorkomen is belangrijker dan genezen is ook hier een belangrijk uitgangs-
punt: het is beter om niet af te wachten tot bepaalde situaties zich voordoen, maar proactief 
na te denken over een beleid, zowel op vlak van psychosociale risico’s als inzake re-integratie. 
Alle instellingen zouden daarom een proactief beleid moeten uitwerken op deze 2 domeinen.

 3. Sociaal overleg en dialoog - Een goed beleid is maar mogelijk als er een voldoende breed draag-
vlak voor bestaat, en daarom is het belangrijk dat dit niet van bovenuit wordt opgelegd, maar 
dat er vanaf het begin voldoende overleg plaats heeft tussen werkgever en werknemers in een 
constructieve sfeer, via de bestaande organen zoals het comité voor preventie en bescherming 
op het werk of bij ontstentenis hiervan, de vakbondsafvaardiging samen met de werkgever.

 4. Evaluatie en aanpassing van het beleid – Een beleid is geen statisch gegeven aangezien de om-
standigheden op de werkvloer voortdurend evolueren. Het beleid moet dan ook op geregelde 
tijdstippen worden geëvalueerd en als dat nodig is worden aangepast of aangevuld. Net zoals bij 
de totstandkoming van het beleid, moet er ook over de evaluatie en aanpassing van het beleid 
met de werknemers (zie 3.) worden gesproken.

 5. Gelijke behandeling & voorkomen van willekeur – Een algemeen kader moet ervoor zorgen dat 
werknemers niet anders behandeld worden zonder dat daarvoor een duidelijke reden bestaat 
en dat dit ook duidelijk aan de betrokkenen wordt uitgelegd. Het is belangrijk om hierover ook 
in alle openheid te spreken. Gelijke behandeling wil immers niet zeggen dat alle situaties op 
dezelfde manier moeten worden behandeld: uitzonderingen zijn dus mogelijk. Dit hangt ook 
samen met 6.

 6. Maatwerk – Men moet in de mate van het mogelijke zoeken naar een oplossing op maat van 
de werknemer, en dit binnen de grotere structuur van het team of de organisatie. Het is niet 
altijd nodig of mogelijk om dezelfde regeling te geven aan iedereen of om verworven rechten 
te behouden, maar men moet uiteraard wel willekeur vermijden (zie ook 5.). Thuiswerk of 
deeltijds werken kan bv. kaderen in een tijdelijk re-integratietraject dat specifiek gericht is tot 
terugkerende werknemers zonder dat iedereen hier recht op heeft of deze situatie voor altijd 
behouden blijft.

 7. Vertrouwen en autonomie – Een cultuur van vertrouwen en voldoende autonomie draagt bij 
tot werknemers die zich goed voelen op het werk en beter presteren. De leidinggevenden en de 
organisatie hebben daarbij een heel belangrijke rol: zij moeten uiteraard richtlijnen geven en 
grenzen stellen, maar verder moeten zij bereid zijn om erop te vertrouwen dat de werknemers 
hun taken goed zullen uitvoeren. Goede afspraken zijn ook hier van fundamenteel belang.

 8. Vorming en opleiding – Alle werknemers moeten voldoende mogelijkheden krijgen voor vorming 
en opleiding doorheen de volledige loopbaan. Deze vorming kan ook intern worden aangebo-
den wanneer dat mogelijk is. De vorming kan gericht zijn op beroepscompetenties, maar bv. 
ook op andere aspecten van het werk zoals omgaan met agressie of stress, burn-outpreventie, 
leidinggeven, enz.
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 9. Hulp van derden – Telkens wanneer dat nodig of nuttig is kan de hulp van een derde worden 
ingeroepen, zowel van binnen als van buiten de organisatie, bv. wanneer er spanningen zijn 
tussen een werknemer en zijn leidinggevende kan een vertrouwenspersoon of psychosociale 
preventieadviseur raadplegen een oplossing bieden. In dit kader kan een burn-outcoach of 
stresscoach worden aangesteld (met respect voor bevoegdheden van bv. vertrouwenspersonen 
en preventieadviseur psychosociale aspecten (PAPsy) en CPBW). (Initiatieven hierrond zullen 
worden genomen op sectoraal vlak, bv. vanuit het vormingsfonds)

 10. Beperking administratieve overlast – Het is niet de bedoeling om hiermee bijkomende admi-
nistratieve overlast of papier te veroorzaken, maar wel om een meerwaarde te creëren vanuit 
een gemeenschappelijk doelstelling (zie hoger).

HOOFDSTUK 3 - ONDERSTEUNING VAN EEN EXPERTISEBELEID “OMGAAN MET 
AGRESSIE IN DE WERKOMGEVING”

Artikel 5
Onderhavig hoofdstuk beoogt een aantal principes aan te reiken op basis waarvan op onderneming-
sniveau een expertisebeleid “omgaan met agressie in de werkomgeving” kan uitgewerkt worden. 

Artikel 6
Omgaan met agressie in de werkomgeving vereist een integrale en structurele benadering vanuit 
een beleidsvisie waarop een beleidsplan van de onderneming geënt is. Van daaruit zijn concrete 
maatregelen mogelijk inzake preventie, interventie, nazorg en herstel, zoals bijvoorbeeld via het 
beschikken over een gedragscode, registratie en opvolging van incidenten, een interventieprotocol, 
materiële en organisatorische aanpassingen, concrete opvang en herstelmaatregelen. 

Artikel 7
De sectorale sociale partners komen overeen na te gaan hoe een sectorspecifieke ondersteuning 
vanuit het kennis- en expertisecentrum ICOBA vorm kan krijgen.

HOOFDSTUK 4 - SLOTBEPALINGEN

Artikel 8 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 27 januari 2020 en is gesloten 
voor onbepaalde tijd. Zij kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een opzeggingstermijn 
van zes maanden, gericht bij een ter post aangetekend schrijven aan de voorzitter van het paritair 
comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten.
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2.13. Stabiliteit in de 
arbeidsovereenkomsten

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake de stabiliteit in de arbeidsovereenkom-
sten 
Cao van 27.1.2020

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die 
ressorteren onder het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, en die behoren 
tot de onderstaande sectoren onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

• de categorale ziekenhuizen (dit is elk ziekenhuis dat uitsluitend beschikt over een G-dienst (re-
validatie van geriatrische patiënten) en/of een Sp-dienst (gespecialiseerde dienst voor behande-
ling en revalidatie) als vermeld in artikel 5, §1, I, eerste lid, 3° en 4°, van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

• de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de dagverzorgingscentra, de 
assistentiewoningen, de centra voor kortverblijf voor bejaarden

• de psychiatrische verzorgingstehuizen
• de initiatieven voor beschut wonen
• de revalidatiecentra met uitsluiting van de instellingen waarmee het Verzekeringscomité van 

het Riziv op voorstel van het College van geneesheren directeurs, in uitvoering van artikel 22, 
6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke-
ringen gecoördineerd op 14 juli 1994, een overeenkomst heeft gesloten en die niet vallen onder 
de toepassing van artikel 5, § 1, I, 5° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
van de instellingen.

Onder werknemers wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel. 

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Ak-
koord (‘VIA 5’) van 8 juni 2018, hoofdstuk 2.2. ‘Stabiliteit in de arbeidsovereenkomsten’. 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft als doel de stabiliteit van de arbeidsovereenkomsten 
van de werknemers die daar vragende partij voor zijn te verbeteren, in de betekenis van vast werk, 
hun contractuele arbeidstijd en overeenkomstig inkomen.  
Deze collectieve arbeidsovereenkomst doet geen afbreuk aan de bepalingen van de collectieve ar-
beidsovereenkomst n° 35, gesloten op 27 februari 1981 in de Nationale Arbeidsraad, betreffende 
sommige bepalingen van het arbeidsrecht ten aanzien van de deeltijdse arbeid, en gewijzigd bij 
collectieve arbeidsovereenkomst n° 35 bis gesloten op 9 februari 2000 in de Nationale Arbeidsraad.  

Artikel 3
Bekendmaking van alle vacatures 
Wanneer er in de onderneming vacatures zijn voor: 

• één of meerdere arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, en/of  
• één of meerdere voltijdse arbeidsovereenkomsten, en/of  
• beschikbare arbeidsuren of bijkomende arbeidsuren, 

zal de werkgever dit voor elk van de gevallen tijdig en schriftelijk bekend maken aan alle werknemers.  
De schriftelijke bekendmaking moet gebeuren op dergelijke wijze dat alle werknemers er redelijker-
wijze en tijdig kennis kunnen van nemen (bv. algemene personeelsmededeling, mailing, toegankelijk 
intranet, website, affichering in een voor iedereen toegankelijk personeelslokaal). 
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Artikel 4
Voorrangsrechten bij vacatures voor reeds in dienst zijnde werknemers 

§1. Bij vacatures voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd wordt voorrang van aanwerving 
gegeven aan de werknemers die reeds in dienst zijn van de onderneming op basis van een tijdelijke 
arbeidsovereenkomst (hetzij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, hetzij een vervangings-
overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd), voor zover de betrokken werknemer vragende 
partij is voor deze arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, en voor zover de betrokken werkne-
mer voldoet aan de gestelde kwalificaties, competenties, organiseerbaarheid en beschikbaarheid. 

§2. Bij de toekenning van een voltijdse arbeidsovereenkomst wordt voorrang van aanwerving gegeven 
aan deeltijdse werknemers die reeds in dienst zijn van de onderneming, voor zover de betrok-
ken werknemer vragende partij is voor deze voltijdse arbeidsovereenkomst, en voor zover de 
betrokken werknemer voldoet aan de gestelde kwalificaties, competenties, organiseerbaarheid en 
beschikbaarheid. 

§3. Bij de toekenning van beschikbare of van bijkomende arbeidsuren wordt voorrang van bijkomende 
toekenning of aanwerving gegeven aan deeltijdse werknemers die reeds in dienst zijn van de 
onderneming, voor zover de betrokken werknemer vragende partij is voor deze aanwerving of 
verhoging van zijn/haar contractuele arbeidstijd, en voor zover de betrokken werknemer voldoet 
aan de gestelde kwalificaties, competenties, organiseerbaarheid en beschikbaarheid. 

Artikel 5
Schriftelijke feedback aan de werknemer die zich kandidaat heeft gesteld 
Wanneer, in elk van de in artikel 4 vermelde voorrangsrechten, de kandidatuur van een reeds bij 
de werkgever in dienst zijnde werknemer niet voor aanwerving of toekenning wordt weerhouden, 
zal de werkgever de betrokken werknemer die zich kandidaat heeft gesteld hierover persoonlijk 
schriftelijk informeren. 

Artikel 6
Informering van de werknemersvertegenwoordiging 
De informering van de werknemersvertegenwoordiging over de toepassing van de artikelen 4 en 
5 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst zit vervat in de regelmatige tewerkstellingsin-
formatie in het kader van het sociaal overleg (in ondernemingsraad, het comité voor preventie en 
bescherming op het werk, de syndicale afvaardiging).

Artikel 7
Individuele arbeidsovereenkomsten met ontbindende voorwaarde

§1. In onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst wordt overeengekomen dat de werkgever(s) en 
werknemer(s) onder haar toepassingsgebied geen gebruik maken van ontbindende voorwaarden 
in individuele arbeidsovereenkomsten.  Wanneer een partij de afspraken conform onderhavig 
artikel niet naleeft, is de partij die de arbeidsovereenkomst ontbindt een opzeggingsvergoeding 
overeenkomstig de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978 verschuldigd jegens de an-
dere partij, desgevallend de vergoedingen in uitvoering van de wet van 19 maart 1991 houdende 
de bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in 
de comités veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-
personeelsafgevaardigden.

Deze afspraak heeft betrekking op de ontbindende voorwaarde zoals bedoeld in artikel 1168 jo. 
artikel 1183 van het Burgerlijk Wetboek, namelijk de voorwaarde die verwijst naar een toekomstige  
en onzekere gebeurtenis en waarvan de vervulling van rechtswege en automatisch  en dus zonder 
dat de werkgever de wil moet uiten de ontbinding te laten gelden, leidt tot het onmiddellijke einde 
van de arbeidsovereenkomst zonder dat enige opzeggingstermijn in acht genomen moet worden of 
opzeggingsvergoeding verschuldigd is.

§2. Deze afspraak doet geen afbreuk aan alle andere wettelijke wijzen waarop een individuele arbeids-
overeenkomst kan eindigen. Dit houdt in dat de mogelijkheid behouden blijft om vervangingsover-
eenkomsten automatisch te laten eindigen bij terugkeer van de vervangen werknemer.
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§3. Artikel 7§1 doet geen afbreuk aan de mogelijkheid tot het opnemen in de arbeidsovereenkomst of 
het arbeidsreglement van essentiële voorwaarden die vervuld moeten zijn zoals het halen van een 
definitief rijbewijs bij een tewerkstelling als chauffeur, of het behalen van het vereiste diploma, het 
verplicht medisch onderzoek, de verplichte inenting in het kader van de veiligheid en gezondheid 
van zowel de werknemer als de patiënt, het beschikken over een verblijfsvergunning.

Artikel 8
§1. Op niveau van de ondernemingen kunnen bijkomende specifieke afspraken gemaakt worden, evenwel 

zonder afbreuk te doen aan de basisprincipes van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst 
en voor zover ze gunstiger zijn voor de werknemers.  

§2. De afspraken die voor de inwerkingtreding van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst op 
het niveau van de onderneming reeds bestaan, blijven van kracht voor zover ze gunstiger zijn dan 
de bepalingen in deze sectorale collectieve arbeidsovereenkomst. 

Artikel 9
Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst is vanaf haar inwerkingtreding onmiddellijk van toe-
passing op alle arbeidsovereenkomsten die gesloten zijn vanaf 8 juni 2018. 
Voor de arbeidsovereenkomsten die gesloten zijn voorafgaand aan 8 juni 2018 is onderhavige col-
lectieve arbeidsovereenkomst van toepassing vanaf 1 januari 2021.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft geen uitwerking op contracten die voor het afsluiten 
van de collectieve arbeidsovereenkomst ontbonden zijn. De collectieve arbeidsovereenkomst zal 
niet tussenkomen in lopende procedures.

Artikel 10 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 27 januari 2020 en is gesloten 
voor onbepaalde tijd. Zij kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een opzeggingstermijn 
van zes maanden, gericht bij een ter post aangetekend schrijven aan de voorzitter van het paritair 
comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten.
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2.14. Eenmalige consumptiecheque (VL, 
VIA 6)

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake het toekennen van een eenmalige con-
sumptiecheque van 300 euro in het kader van VIA 6 
Cao van 19.1.2021

HOOFDSTUK 1. VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van het Vlaams Intersectoraal 
Akkoord VIA 6 – Deelakkoord koopkracht private sectoren van 22 december 2020.

HOOFDSTUK 2. TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die 
ressorteren onder het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, en die behoren 
tot de onderstaande sectoren onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

• de categorale ziekenhuizen (dit is elk ziekenhuis dat uitsluitend beschikt over een G-dienst (re-
validatie van geriatrische patiënten) en/of een Sp-dienst (gespecialiseerde dienst voor behande-
ling en revalidatie) als vermeld in artikel 5, §1, I, eerste lid, 3° en 4°, van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen)

• de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de dagverzorgingscentra, de 
assistentiewoningen, de centra voor kortverblijf voor bejaarden

• de psychiatrische verzorgingstehuizen
• de initiatieven van beschut wonen
• de revalidatiecentra  met uitsluiting van, de instellingen waarmee het Verzekeringscomité van 

het Riziv op voorstel van het College van geneesheren directeurs, in uitvoering van artikel 22, 
6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke-
ringen gecoördineerd op 14 juli 1994, een overeenkomst heeft gesloten en die niet vallen onder 
de toepassing van artikel 5, § 1, I, 5° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
van de instellingen

• de multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorg.
Onder werknemers wordt verstaan het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

HOOFDSTUK 3. ONDERWERP, TOEPASSINGSGEBIED EN TOEKENNINGSCRITE-
RIA

Artikel 3
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft als onderwerp de uitzonderlijke en eenmalige toeken-
ning van consumptiecheques.
Zij is gesloten in toepassing van artikel 19quinquies in het koninklijk besluit van 28 november 
1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, ingevoegd bij het koninklijk besluit 
van 15 juli 2020, gewijzigd bij de wet van 31 juli 2020 tot wijziging van diverse bepalingen met het 
oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques en bij het koninklijk besluit van 28 
december 2020 tot aanpassing van diverse bepalingen inzake sociale zekerheid en vrijwilligerswerk 
in het kader van de bestrijding van de sociaal-economische gevolgen van de coronaviruspandemie.
De consumptiecheques bedoeld in onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst voldoen aan de 
voorwaarden zoals omschreven in dit artikel.
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Artikel 4
Voor de berekening van het bedrag van de consumptiecheques waarop een werknemer recht heeft, 
wordt de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020  als referteperiode genomen. Het 
bedrag aan consumptiecheques wordt pro rata tewerkstellingstijd en pro rata tewerkstellingsperiode 
binnen deze referteperiode berekend. Worden voor de toepassing van dit hoofdstuk met effectieve 
prestaties gelijkgesteld: de dagen van arbeidsonderbreking vermeld in artikel 36 van het koninklijk 
besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten 
betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers en de dagen van arbeidsonderbreking door 
tijdelijke werkloosheid. 

Artikel 5
§1. De zichtwaarde van de consumptiecheque bedraagt maximum 10 euro per cheque.
§2. De eenmalige bijdrage van de werkgever bedraagt maximaal 300 euro voor de werknemers die een 

voltijdse contractuele tewerkstellingsbreuk hadden gedurende de volledige referteperiode.
§3. Voor de deeltijdse werknemers wordt het aantal cheques berekend pro rata hun contractuele te-

werkstellingsbreuk. 
§4. De consumptiecheques worden afgeleverd op naam van de werknemer en kunnen niet geheel of 

gedeeltelijk tegen contant geld worden ingewisseld.
§5. De consumptiecheques zijn geldig tot 31 december 2021 en kunnen slechts gebruikt worden in 

bedrijven uit sectoren voorzien in voornoemd koninklijk besluit.
§6. De consumptiecheques worden uitgereikt binnen de maand na ontvangst van de financiering vanuit 

het bevoegde fonds sociale maribel.

Artikel 6
§1. Deze consumptiecheques worden niet verleend ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, 

voordelen in natura of van enig ander voordeel of van een aanvulling bij het voorgaande, al dan 
niet bijdrageplichtig voor de sociale zekerheid.

§2. Indien echter op bedrijfsniveau al een collectieve arbeidsovereenkomst is afgesloten met betrek-
king tot de toekenning van deze consumptiecheques, zoals omschreven in artikel 3 van onder-
havige collectieve arbeidsovereenkomst, kunnen deze als een voorschot worden beschouwd. De 
ondertekenende partijen van de collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau gaan 
hierover desgevraagd met elkaar in dialoog zonder echter afbreuk te doen aan de bepalingen van 
de collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau.

Artikel 7

De werkgever stelt de medewerkers die op het moment van de uitbetaling van de consumptieche-
ques niet in meer in loondienst zijn bij de betrokken werkgever, in kennis van zijn/haar recht op de 
cheques. De werkgever bepaalt de modaliteiten waaronder deze zullen worden uitgereikt.
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HOOFDSTUK 4. SLOTBEPALINGEN

Artikel 8
§1. Deze overeenkomst treedt in werking op 1 april 2020 en wordt gesloten voor een vaste periode 

die eindigt op 31 december 2021, zonder stilzwijgende verlenging. Voor zover nodig komen de 
ondertekenende partijen overeen dat, overeenkomstig artikel 23 van de wet van 5 december 1968, 
de individuele normatieve bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst niet zullen worden 
opgenomen in de individuele arbeidsovereenkomsten van de werknemers.

§2. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat het eenmalige voordeel bedongen in onderhavige 
collectieve arbeidsovereenkomst vooraf en volledig door het bevoegde fonds sociale maribel zal 
worden gefinancierd.

Artikel 9
Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsover-
eenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werkne-
mersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de 
notulen van de vergadering die zijn ondertekend door de voorzitter en de secretaris en goedgekeurd 
door de leden.
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2.15. IFIC opstap (VIA 6)
Collectieve arbeidsovereenkomst inzake het toekennen van een IFIC-opstap in 
het kader van VIA 6 
Cao van 12.7.2021

HOOFDSTUK 1. VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van 
de hierna vermelde inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend 
en/of gesubsidieerd:

• de categorale ziekenhuizen (dit is elk ziekenhuis dat uitsluitend beschikt over een G-dienst (re-
validatie van geriatrische patiënten) en/of een Sp-dienst (gespecialiseerde dienst voor behande-
ling en revalidatie) als vermeld in artikel 5, §1, I, eerste lid, 3° en 4°, van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen) ;

• de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de dagverzorgingscentra, de 
assistentiewoningen, de centra voor kortverblijf voor bejaarden;

• de psychiatrische verzorgingstehuizen;
• de initiatieven van beschut wonen;
• de revalidatiecentra  met uitsluiting van, de instellingen waarmee het Verzekeringscomité van 

het Riziv op voorstel van het College van geneesheren directeurs, in uitvoering van artikel 22, 
6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke-
ringen gecoördineerd op 14 juli 1994, een overeenkomst heeft gesloten en die niet vallen onder 
de toepassing van artikel 5, § 1, I, 5° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
van de instellingen.

• de multidisciplinaire begeleidingsequipes en netwerken palliatieve zorgen

HOOFDSTUK 2. DOEL

Artikel 2
§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel de toekenning te regelen van de IFIC-opstap 

zoals bepaald in het zesde Vlaams intersectoraal akkoord van 30 maart 2020, Luik III, Deel III, 
1.1. PC 330 geregionaliseerd. De IFIC opstap wordt hernoemd als VIA 6 opstap.

HOOFDSTUK 3. VIA 6 OPSTAP

Artikel 3
§1. Het bedrag van deze VIA 6 opstap wordt vastgelegd op €900,00 bruto voor een voltijdse tewerk-

stelling in de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021, Per maand in de betrokken refe-
rentieperiode vertegenwoordigt dit een maximaal bedrag van € 300,00. 

§2. Het bedrag van de VIA 6 opstap wordt voor elke werknemer bepaald pro rata de tewerkstellings-
tijd tijdens de referteperiode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Periodes waarvoor geen 
gewaarborgd loon wordt betaald, worden niet in aanmerking genomen. De berekening gebeurt op 
maandbasis. Het totale bedrag van de VIA 6 opstap wordt vermeld op de loonfiche van de maand 
van uitbetaling met een uiteenzetting van de samenstellende onderdelen.

§3. Het bedrag van de VIA 6 opstap is niet verschuldigd aan de werknemers die in dienst treden vanaf 
1 juli 2021 of uit dienst zijn vanaf 1 juni 2021.
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HOOFDSTUK 4: TOEKENNINGSVOORWAARDEN 

Artikel 4
§1. Voor de werknemers die, in uitvoering van Artikel 7§2 of Artikel 11§6 van de Collectieve arbeids-

overeenkomst van 23 april 2021 betreffende de volledige invoering van een nieuw loonmodel voor 
de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd 
in uitvoering van het zesde Vlaams intersectoraal akkoord van 30 maart 2021 voor de social/non 
profitsectoren voor de periode 2021-2025, afgesproken tussen de sociale partners enerzijds en 
de Vlaamse regering anderzijds: IFIC, recht hebben op een looncorrectie voor de periode tussen 
1 april 2021 en 30 juni 2021, wordt de éénmalige toeslag berekend door het verschil tussen het 
bedrag van de  VIA 6 opstap, zoals bepaald in Artikel 3§1, 2e lid van onderhavige Collectieve Ar-
beidsovereenkomst, en de looncorrectie voor de maanden gelegen in de referentieperiode van 1 
april 2021 tot en met 30 juni 2021 op te tellen. 
• Indien het verschil tussen het bedrag van de VIA 6 opstap en de looncorrectie een positief getal 

als uitkomst heeft dan behoudt de werknemer het recht op de looncorrectie en ontvangt hij het 
bedrag gelijk aan dat verschil onder de vorm van een éénmalige toeslag voor de betrokken maand. 

• Indien het verschil tussen het bedrag van de VIA 6 opstap en de looncorrectie 0 (nul) als uitkomst 
heeft dan behoudt de werknemer het recht op de looncorrectie maar vervalt het recht op een 
éénmalige toeslag voor de betrokken maand. 

• Indien het verschil tussen het bedrag van de VIA 6 opstap en de looncorrectie een negatief getal 
als uitkomst heeft dan behoudt de werknemer het recht op de looncorrectie maar vervalt het 
recht op een éénmalige toeslag voor de betrokken maand.

§2. Voor de werknemers die, in uitvoering van hoofdstuk 6 van de Collectieve arbeidsovereenkomst 
van 23 april 2021 van 23 april 2021 in uitvoering van het Vlaams intersectoraal akkoord van 30 
maart 2021 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de inrichtingen en diensten 
die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd : multidisciplinaire bege-
leidingsequipes palliatieve zorgen en netwerken palliatieve zorgen, recht hebben op een looncor-
rectie voor de periode tussen 1 april 2021 en 30 juni 2021, wordt de éénmalige toeslag berekend 
door het verschil tussen het bedrag van de VIA 6 opstap, zoals bepaald in Artikel 3§1, 2e lid van 
onderhavige Collectieve Arbeidsovereenkomst, en de maandelijkse looncorrectie voor de maanden 
gelegen in de referentieperiode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 op te tellen.
• Indien het verschil tussen het bedrag van de VIA 6 opstap en de looncorrectie een positief getal 

als uitkomst heeft dan behoudt de werknemer het recht op de looncorrectie en ontvangt hij het 
bedrag gelijk aan dat verschil onder de vorm van een éénmalige toeslag voor de betrokken maand.

• Indien het verschil tussen het bedrag van de VIA 6 opstap en de looncorrectie 0 (nul) als uitkomst 
heeft dan behoudt de werknemer het recht op de looncorrectie maar vervalt het recht op een 
éénmalige toeslag voor de betrokken maand.

• Indien het verschil tussen het bedrag van de VIA 6 opstap en de looncorrectie een negatief getal 
als uitkomst heeft dan behoudt de werknemer het recht op de looncorrectie maar vervalt het 
recht op een éénmalige toeslag voor de betrokken maand.

§3. De werknemers die, in functie Artikel 11§3 van de Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 
2021 betreffende de volledige invoering van een nieuw loonmodel voor de inrichtingen en dien-
sten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd in uitvoering van het 
zesde Vlaams intersectoraal akkoord van 30 maart 2021 voor de social/non profitsectoren voor 
de periode 2021-2025, afgesproken tussen de sociale partners enerzijds en de Vlaamse regering 
anderzijds: IFIC, nog niet volgens de IFIC barema’s betaald worden omdat ze voor het IFIC barema 
gekozen hadden (en dus hun recht op het IFIC barema geopend hadden) maar hun startbarema nog 
steeds interessanter is dan het IFIC barema, hebben recht op het volledige bedrag zoals bepaald 
in Artikel 3 onder de vorm van een éénmalige toeslag.

• Indien het IF.IC barema in de loop van de referentieperiode van april tot en met juni 2021 van 
toepassing wordt, wordt de VIA 6 opstap bepaald conform de bepalingen van artikel 4, §1 voor 
de maanden/dagen dat de werknemer het IF.IC barema ontvangt.
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§4. De werknemers die, in functie van Artikel 9§ 3 van de Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 
april 2021 in uitvoering van het Vlaams intersectoraal akkoord van 30 maart 2021 betreffende 
de invoering van een nieuw loonmodel voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Ge-
meenschap worden erkend en/of gesubsidieerd : multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve 
zorgen en netwerken palliatieve zorgen, nog niet volgens de IFIC barema’s betaald worden omdat 
ze voor het IFIC barema gekozen hadden (en dus hun recht op het IFIC barema geopend hadden) 
maar hun startbarema nog steeds interessanter is dan het IFIC barema, hebben recht op het vol-
ledige bedrag zoals bepaald in Artikel 3 onder de vorm van een éénmalige toeslag.
• Indien het IF.IC barema in de loop van de referentieperiode van april tot en met juni 2021 van 

toepassing wordt, wordt de VIA 6 opstap bepaald conform de bepalingen van artikel 4, §2 voor 
de maanden/dagen dat de werknemer het IF.IC barema ontvangt.

§5. De werknemers die, in functie van de Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2021 betref-
fende de volledige invoering van een nieuw loonmodel voor de inrichtingen en diensten die door 
de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd in uitvoering van het zesde Vlaams 
intersectoraal akkoord van 30 maart 2021 voor de social/non profitsectoren voor de periode 2021-
2025, afgesproken tussen de sociale partners enerzijds en de Vlaamse regering anderzijds: IFIC, 
kiezen voor het behoud van hun bestaande loonvoorwaarden, hebben recht op het volledige bedrag 
zoals bepaald in Artikel 3 onder de vorm van een éénmalige toeslag.

§6. De werknemers die, in functie van de Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2021 in uit-
voering van het Vlaams intersectoraal akkoord van 30 maart 2021 betreffende de invoering van 
een nieuw loonmodel voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden 
erkend en/of gesubsidieerd : multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorgen en netwerken 
palliatieve zorgen, kiezen voor het behoud van hun bestaande loonvoorwaarden, hebben recht op 
het volledige bedrag zoals bepaald in Artikel 3 onder de vorm van een éénmalige toeslag.

§7. De betaling van de éénmalige toeslag zal in één keer gebeuren en uiterlijk in de maand augustus 2021.

HOOFDSTUK 5: SLOTBEPALINGEN

Artikel 5

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de sectorale implementatie bedongen in onderhavige over-
eenkomst beperkt wordt ten belope van de effectieve tenlasteneming van de globale kost ervan, die 
door de bevoegde voogdijoverheid middels structurele financiering ten behoeve van de invoering ter 
beschikking gesteld wordt aan de sector.

§8. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2021 en is gesloten voor een 
bepaalde duur tot en met 31 december 2021.

§9. Zij kan op verzoek van de meest gerede ondertekenende partij worden herzien of opgezegd met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 maanden. 

§10. De organisatie die het initiatief tot herziening of opzegging neemt, moet in een gewone brief aan 
de Voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en – diensten de redenen 
ervan aangeven en amendementsvoorstellen indienen. De andere organisaties verbinden zich ertoe 
deze binnen een maand na ontvangst ervan in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen 
en - diensten te bespreken.

Artikel 6
Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsover-
eenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werkne-
mersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de 
notulen van de vergadering die zijn ondertekend door de voorzitter en de secretaris en goedgekeurd 
door de leden.
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2.16. De arbeidsorganisatie en de stabili-
teit van uurroosters (VL, VIA 6)

Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2022 met betrekking tot de ar-
beidsorganisatie en de stabiliteit van de uurroosters 
Cao van 10.1.2022

HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van:

• de categorale ziekenhuizen (dit is elk ziekenhuis dat uitsluitend beschikt over een G-dienst (re-
validatie van geriatrische patiënten) en/of een Sp-dienst (gespecialiseerde dienst voor behande-
ling en revalidatie) als vermeld in artikel 5, §1, I, eerste lid, 3° en 4°, van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen)

• de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de dagverzorgingscentra, de 
assistentiewoningen, de centra voor kortverblijf voor bejaarden;

• de psychiatrische verzorgingstehuizen;
• de initiatieven van beschut wonen;
• de revalidatiecentra  met uitsluiting van, de instellingen waarmee het Verzekeringscomité van 

het Riziv op voorstel van het College van geneesheren directeurs, in uitvoering van artikel 22, 
6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke-
ringen gecoördineerd op 14 juli 1994, een overeenkomst heeft gesloten en die niet vallen onder 
de toepassing van artikel 5, § 1, I, 5° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
van de instellingen.

Onder werknemers wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk arbeiders- en bediendepersoneel.

HOOFDSTUK 2: CONTEXT

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in uitvoering van punt 2.6. Arbeidsorganisatie 
van het Vijfde Vlaamse Intersectoraal akkoord van 8 juni 2018 en van punt 7., Deel 1, Luik II van 
het Zesde Vlaamse Intersectoraal akkoord van 20 maart 2021.

HOOFDSTUK 3: DE UURROOSTERS

Artikel 3: Algemeen uitgangspunt
Bij de opmaak van uurroosters moet in ieder geval rekening worden gehouden met onder meer de 
bestaande reglementering, de wensen van de werknemers, de personeelsbestaffing, de plannings-
grenzen binnen de referteperiode, de te bereiken gemiddelde arbeidstijd binnen de referteperiode.
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Artikel 4: Opmaak en bekendmaking van de uurroosters in drie stappen
Bij de opmaak van de uurroosters wordt er in drie stappen gewerkt: 

• Stap 1: Gepland uurrooster
Een geplande uurrooster, dat betrekking heeft op één maand, wordt opgemaakt uiterlijk 3 maanden 
voor aanvang van de maand waarop het uurrooster betrekking heeft, op basis van een raadpleging 
van de werknemers en de noden van de dienst. In dit geplande uurrooster wordt de gemiddelde we-
kelijkse arbeidsduur gerespecteerd over een periode van ten hoogste 3 opeenvolgende maanden/13 
opeenvolgende weken, rekening houdend met de artikelen 2 van het KB van 14 april 1988 dan wel 
4 weken rekening houdend met artikel 3 van het KB van 14 april 1988. Dit uurrooster alsook de 
eventuele wijzigingen worden gecommuniceerd.

• Stap 2: Geafficheerd* uurrooster
Het geplande uurrooster wordt geafficheerd één maand voor de aanvang van de maand waarop het 
uurrooster betrekking heeft. Een wijziging van dit geafficheerd uurrooster is enkel mogelijk met 
gemeenschappelijk akkoord van werkgever en werknemer behalve ingeval geen akkoord gevonden 
kon worden en na redelijkerwijs te verwachten inspanningen van de werkgever (vb. bevraging van 
alle collega’s van de betrokken afdeling/dienst) en nadat alle mogelijke oplossingen werden uitgeput 
(o.m. het gebruik van de mobiele equipes). 

Binnen het lokaal sociaal overleg (in ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming 
op het werk, de syndicale afvaardiging) wordt de werknemersvertegenwoordiging maandelijks ge-
informeerd over de wijzigingen per dienst/afdeling die zonder gemeenschappelijk akkoord door de 
werkgever doorgevoerd moesten worden. 
* hetzij elektronisch, hetzij op papier

• Stap 3: Definitief uurrooster
7 kalenderdagen voor aanvang van de week waarop het uurrooster betrekking heeft is het uurrooster 
definitief voor de volledig week en kan het alleen worden gewijzigd in gemeenschappelijk akkoord 
tussen werknemer en werkgever.

Artikel 5
Het definitief uurrooster (artikel 4 stap 3) respecteert de sociale en arbeidswetgeving, onder meer 
inzake het recht op betaling van overuren.

HOOFDSTUK 4: REFERTEPERIODE

Artikel 6
§1. In uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 14 april 1988 betreffende de arbeidsduur 

in de instellingen die geneeskundige, profylactische of hygiënische verzorging verlenen, wordt de 
referteperiode verlengd tot een periode van maximaal 6 opeenvolgende maanden of 26 opeenvol-
gende weken. In dat geval dient de gemiddelde contractuele wekelijkse arbeidsduur gerespecteerd 
te zijn op het einde van deze periode.

§2. Evenwel kan op het einde van de eerste drie opeenvolgende maanden of 13 opeenvolgende weken 
een contingent van maximum 50 uren gepresteerd boven de gemiddelde contractuele wekelijkse 
arbeidsduur overgedragen worden naar de volgende drie maanden of 13 weken.

§3. Het begrip van zes opeenvolgende maanden of 26 opeenvolgende weken in het kader van dit 
hoofdstuk dient niet noodzakelijk samen te vallen met een kalendersemester, maar dient in dit 
geval identiek te zijn voor alle werknemers binnen de voorziening. 
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Artikel 7: Overgangsmaatregelen 
§1. De eerste verlengde referteperiode waarvan sprake in artikel 6, §1, kan ten vroegste aanvangen 

de eerste dag van de maand die volgt op de inwerkingtreding van deze collectieve arbeidsovereen-
komst. De eerste overdracht van 50 uren kan als gevolg maar uitgevoerd worden ten vroegste de 
eerste dag van de maand die volgt op het eerste drie opeenvolgende maanden of 13 opeenvolgende 
weken waarvan sprake in de voorgaand artikel 6, §2, of op een latere datum in functie van een 
ander moment van aanvang.

§2. Indien er bij de eerste toepassing van de nieuwe referteperiode een niet vereffende hoeveelheid 
aan uren bestaat gepresteerd bovenop de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur dan worden deze uren 
toegevoegd aan het contingent van 50 uren, zoals omschreven in artikel 6, §2, van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst. Deze niet vereffende hoeveelheid aan uren moet vereffend zijn binnen de 
termijnen en krachtens de modaliteiten bepaald in een collectieve arbeidsovereenkomst die op 
ondernemingsniveau afgesloten moeten worden ten laatste op het einde van de eerste toepassing 
van de referteperiode van zes maanden, verlengbaar met een tweede periode van maximaal 6 maan-
den, na dewelke, bij gebreke van een collectieve arbeidsovereenkomst, het saldo wordt vereffend. 

HOOFDSTUK 5: GELIJKSTELLING VAN SOMMIGE PRESTATIES VAN DEELTIJDSE 
WERKNEMERS MET OVERWERK

Artikel 8
§1. In afwijking van artikel 2, §2 van het koninklijk besluit van 25 juni 1990 worden voor deeltijdse 

medewerkers met een variabel uurrooster onder bijkomende prestaties alleen deze prestaties ver-
staan die verricht worden buiten het definitieve uurrooster (cfr. artikel 4 van onderhavige collec-
tieve arbeidsovereenkomst), voor zover het geplande werkrooster wel degelijk werd opgesteld met 
naleving van de bepalingen van artikel 4 stap 1 hierboven. Als gevolg kunnen alleen deze prestaties 
aanleiding geven tot het betalen van een toeslag na uitputting van het krediet waarvan sprake in 
artikel 3 en 4 van het koninklijk besluit van 25 juni 1990. 

§2. De prestaties verricht boven de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur, die evenwel in overeenstem-
ming zijn met het definitieve uurrooster, worden aldus niet meegenomen in het krediet bedoeld 
in artikel 4 van het koninklijk besluit van 25 juni 1990.

§3. Het eventuele saldo aan niet gerecupereerde uren op het einde van de referteperiode is onderworpen 
aan de reglementering ter zake, met name de Arbeidswet van 16 maart 1971 en het Koninklijk 
Besluit van 25 juni 1990 tot gelijkstelling van sommige prestaties van deeltijds tewerkgestelde 
werknemers met overwerk.

HOOFDSTUK 6: VOORWAARDELIJKE VERMINDERING VAN DE RUSTPERIODE 
VAN 11 UREN TUSSEN TWEE OPEENVOLGENDE ARBEIDSPRESTATIES

Artikel 9
§1. Deze bepaling wordt gesloten in uitvoering van artikel 38ter, §2, 4°, van de arbeidswet van 16 

maart 1971.
§2. De periode van 11 uren rust tussen twee opeenvolgende arbeidsprestaties kan worden teruggebracht 

tot minstens 9 uren wanneer een avonddienst onmiddellijk wordt gevolgd door een ochtenddienst:
• hetzij op schriftelijk verzoek van de werknemer;
• hetzij, met het akkoord van de werknemer, om tegemoet te komen aan specifieke dienstbehoef-

ten of in onvoorziene omstandigheden, zoals een arbeidsongeschiktheid van een medewerker 
die moet vervangen worden.

§3. De vermindering van de 11 uren rust tot minimaal 9 uren rust indien een avondshift onmiddel-
lijk wordt gevolgd door een ochtendshift kan geen uurregeling op vaste of op weerkerende basis 
zijn, en kan bijgevolg pas voorkomen vanaf stap 2 van de opmaak van uurroosters zoals bepaald 
in artikel 4 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.
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HOOFDSTUK 7: INWERKINGTREDING EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 10: Inwerkingtreding
§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur. Zij treedt in werking 

op 1 januari 2022. 
§2. Zij kan worden opgezegd door elk der partijen, mits een opzegtermijn van drie maanden, gericht 

bij een ter post aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheids-
inrichtingen en -diensten.

§3. Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeids-
overeenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze 
collectieve arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens 
de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen 
door de notulen van de vergadering die zijn ondertekend door de voorzitter en de secretaris en 
goedgekeurd door de leden.

Artikel 11: Slotbepalingen
§1. De voordeligere akkoorden op het niveau van de onderneming, die afgesloten werden via Collec-

tieve Arbeidsovereenkomst of wijziging van het Arbeidsreglement, blijven voortbestaan. Bij de 
beoordeling van lokale afspraken aangaande uurroosters moeten de bepalingen van hoofdstuk 3 
als één geheel beschouwd worden. 

§2. Na de inwerkingtreding van onderhavige sectorale collectieve arbeidsovereenkomst, kunnen op 
het niveau van de onderneming bij collectieve arbeidsovereenkomst lokale regelingen verbeterd 
of overeengekomen worden.
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3.1. Eindejaarspremie
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de eindejaarspremie 
Cao van 12.11.2018

Artikel 1 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die 
ressorteren onder het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, en die behoren 
tot de onderstaande sectoren onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 

• de categorale ziekenhuizen (dit is elk ziekenhuis dat uitsluitend beschikt over een G-dienst (re-
validatie van geriatrische patiënten) en/of een Sp-dienst (gespecialiseerde dienst voor behande-
ling en revalidatie) als vermeld in artikel 5, §1, I, eerste lid, 3° en 4°, van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen); 

• de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de dagverzorgingscentra, de 
assistentiewoningen (serviceflats/dienstencentra die verzorging verlenen ten gunste van be-
jaarden), de centra voor kortverblijf voor bejaarden; 

• de psychiatrische verzorgingstehuizen; 
• de initiatieven voor beschut wonen; 
• de revalidatiecentra met uitsluiting van de instellingen waarmee het Verzekeringscomité van 

het Riziv op voorstel van het College van geneesheren directeurs, in uitvoering van artikel 22, 
6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke-
ringen gecoördineerd op 14 juli 1994, een overeenkomst heeft gesloten en die niet vallen onder 
de toepassing van artikel 5, § 1, I, 5° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
van de instellingen. 

Onder werknemers wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel. 

Artikel 2 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van het Vlaams Intersecto-
raal Akkoord (‘VIA 5’) van 8 juni 2018, hoofdstuk 1.1.2.B., waarin wordt bepaald dat vanaf het 
kalenderjaar 2018 de eindejaarspremie en de attractiviteitspremie worden samengevoegd tot één 
stelsel van eindejaarspremie en het toepassingsgebied wordt uitgebreid met de werknemers in de 
assistentiewoningen en hun bestaande eindejaarspremie en twee niet-geïndexeerde herfstpremies 
hierin worden geïntegreerd. 
De eerste uitbetaling van de eindejaarspremie, zoals bepaald in onderhavige collectieve arbeidsover-
eenkomst, vindt plaats in en met betrekking tot het kalenderjaar 2018. 

Artikel 3 
§1. Het bedrag van de eindejaarspremie bestaat uit een geïndexeerd forfaitair deel, verhoogd met een 

procentueel deel van het geïndexeerd bruto jaarloon van de werknemer. 
§2. Het geïndexeerd forfaitair deel van de eindejaarspremie van het betrokken kalenderjaar 

van uitbetaling wordt berekend door het forfaitair deel, toegekend in het voorgaande ka-
lenderjaar van uitbetaling, te verhogen met een percentage dat afhangt van de evolutie van 
het indexcijfer van de consumptieprijzen. Dit percentage wordt bekomen door het index-
cijfer dat van kracht is in oktober van het betrokken kalenderjaar van uitbetaling te delen 
door het indexcijfer dat van kracht was in oktober van het voorgaande kalenderjaar. Het per-
centage wordt berekend tot op vier decimalen en afgerond volgens de wiskundige regels. 
Voor de berekening van het geïndexeerd forfaitair deel van het kalenderjaar 2018 van uitbetaling 
geldt het bedrag van 990,72 euro, te verhogen met een percentage dat bekomen wordt door het index-
cijfer dat van 2 kracht is in oktober 2018 te delen door het indexcijfer dat van kracht was in oktober 
2017. Het percentage wordt berekend tot op vier decimalen en afgerond volgens de wiskundige regels.  
Vanaf het betrokken kalenderjaar 2019 van uitbetaling wordt het bedrag van het geïndexeerd 
forfaitair deel telkenmale berekend zoals bepaald in dit artikel 3 §2, eerste alinea. 

§3. Het procentueel deel van van de eindejaarspremie bedraagt 3,03 percent van het geïndexeerd 
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bruto jaarloon van de werknemer. Het percentage wordt berekend tot op vier decimalen en afge-
rond volgens de wiskundige regels. 
Onder geïndexeerd bruto jaarloon van de werknemer wordt verstaan: de uitkomst van de ver-
menigvuldiging met twaalf van het geïndexeerd baremiek brutoloon, aan de betrokken werk-
nemer verschuldigd voor de maand oktober in het betrokken kalenderjaar van uitbetaling, in 
voorkomend geval met inbegrip van de haard- of standplaatstoelage, maar met uitsluiting van 
andere premies, toeslagen of vergoedingen. 

Artikel 4 
Het volledig bedrag van de eindejaarspremie wordt toegekend aan de werknemer die een functie 
uitoefent die het uitvoeren van werkelijke of daarmee gelijkgestelde arbeidsprestaties omvat en die 
zijn gehele loon heeft of zou hebben genoten tijdens de gehele referentieperiode. 
De gelijkgestelde arbeidsprestaties zijn deze, bedoeld in de artikelen 16 en 41 van het koninklijk 
besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten 
betreffende de jaarlijkse vakantie der loonarbeiders. 
De referentieperiode is de periode van 1 januari tot en met 30 september van het betrokken kalen-
derjaar van uitbetaling. 
Iedere gepresteerde of daarmee gelijkgestelde maand tijdens de referentieperiode geeft recht op een 
negende van de overeenkomstig de bepalingen van artikel 3 toegekende eindejaarspremie. 
Onder maand wordt verstaan: elke verbintenis die is aangegaan voor de zestiende kalenderdag van 
de lopende maand. 
Als de werknemer de gehele eindejaarspremie niet kan genieten in het raam van volledige arbeids-
prestaties omdat hij in dienst werd genomen of de instelling heeft verlaten in de loop van de refe-
rentieperiode, wordt het bedrag van de eindejaarspremie vastgesteld naar rata van de tijdens de 
referentieperiode verrichte of daarmee gelijkgestelde arbeidsprestaties. 
Het bedrag van de eindejaarspremie voor de deeltijds tewerkgestelde werknemer wordt berekend 
naar rata van de duur van de contractuele arbeidsprestaties die de werknemer in de loop van de 
referentieperiode heeft of zou hebben gepresteerd. 

Artikel 5 
De eindejaarspremie wordt in één maal uitbetaald in de loop van de maand december van het betrok-
ken kalenderjaar van uitbetaling of in de maand waarin de werknemer uit dienst treedt. 

Artikel 6 
De eindejaarspremie is niet verschuldigd aan om dringende reden ontslagen werknemers, noch voor 
arbeidsprestaties die zijn verricht tijdens een proefperiode waaraan een einde werd gemaakt, noch 
voor arbeidsprestaties, verricht in het raam van een studentencontract, of een vervangingscontract 
voor het gedeelte waarvoor de vervangen werknemer de eindejaarpremie ontvangt. 
De werknemers die zich in een proefperiode bevinden op het ogenblik van de betaling van de premie 
van het in aanmerking genomen jaar, hebben geen recht op de premie. 3 

Artikel 7 
Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst doet geen afbreuk aan reeds voordeligere regelingen 
inzake de eindejaarspremie, of attractiviteitspremie, samen de eindejaarstoelage, waar deze in voor-
komend geval op ondernemingsvlak bestaan of toekomstig zouden worden ingesteld. 
In dat geval zal onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst niet van toepassing zijn op de werk-
nemers die reeds een dergelijke eindejaarstoelage genieten die tenminste gelijkwaardig is aan deze 
bedongen in deze collectieve arbeidsovereenkomst. 

Artikel 8 
Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst vervangt vanaf haar ingangsdatum en uitsluitend 
voor wat betreft haar overeenkomstig toepassingsgebied zoals bepaald in artikel 1: 

• de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2002 betreffende de 
eindejaarstoelage (geregistreerd op 10 oktober 2002 onder het nummer 64174/CO/305), zoals 
gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2007 (geregistreerd op 6 juli 2007 
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onder het nummer 83644/CO/305); 
• de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006 tot toekenning van de 

attractiviteitspremie (geregistreerd op 23 juli 2007 onder het nummer 83937/CO/305), gewij-
zigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2011 (geregistreerd op 21 september 2011 
onder het nummer 105845/CO/330).

Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst vervangt vanaf haar ingangsdatum en voor wat be-
treft de assistentiewoningen (serviceflats/dienstencentra die verzorging verlenen ten gunste van 
bejaarden) de collectieve arbeidsovereenkomsten van 7 december 2000 houdende de toekenning 
van respectievelijk een premie van 148,74 euro  (geregistreerd op 19 april 2001 onder het nummer 
57027/CO/305) en een premie van 12,67 euro (geregistreerd op 19 april 2001 onder het nummer 
57028/CO/305).

Artikel 9 
Gelet op het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA 5) van 8 juni 2018 voor de social/non-profitsec-
toren, Inleiding punt 3, 4de alinea, waarin is bepaald dat wat betreft de sectoren die conform de 
6de staatshervorming deel uitmaken van het toepassingsgebied van VIA 5 de continuïteit wordt 
gegarandeerd van de afspraken die het voorwerp zijn van de sociale akkoorden en van de collec-
tieve arbeidsovereenkomsten die betrekking hebben op deze sectoren, komen partijen uitdrukkelijk 
overeen dat de voordelen in onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst toegekend worden aan 
de werknemers voor zover de bevoegde overheid de financiële middelen recurrent garandeert en 
ter beschikking stelt. 
Gelet op de bepaling in het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA 5) van 8 juni 2018 voor de social/
non-profitsectoren, deel 3.4.1, Deelsector ouderenzorg onder titel ii ‘Hervorming derde luik-bo-
vennormpersoneel’, waarin de continuïteit van de financiering van de voorzieningen en collectieve 
arbeidsovereenkomsten wordt gegarandeerd, is bij hogergenoemde hervorming de garantie van de 
continuïteit van de financiering eveneens van toepassing. 

Artikel 10 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang vanaf 1 januari 2018. 
Zij is gesloten voor onbepaalde tijd en kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een opzeg-
gingstermijn van zes maanden, bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het 
paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten die alle ondertekenende organisaties 
hiervan in kennis stelt. De opzeggingstermijn begint te lopen vanaf de eerste dag van de maand die 
volgt op de datum waarop de voorzitter van het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen 
en –diensten de betrokken organisaties in kennis heeft gesteld van de opzegging.
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3.2. Eindejaarspremie (FED)
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de eindejaarspremie 
Cao van 13.12.2021

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers die res-
sorteren onder het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, en die behoren tot:

• de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn, met uitzondering van de 
categorale ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen en de initiatieven van beschut 
wonen;

• de forensisch-psychiatrische centra;
• de revalidatiecentra waarvoor het Comité van de verzekering van het RIZIV, op voorstel van het 

College van geneesheren-directeurs, in toepassing van artikel 22, 6° van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 
1994, een overeenkomst heeft gesloten en die niet vallen onder de toepassing van artikel 5, §1, 
I, 5° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen; 

• de thuisverpleging;
• de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België;
• de medisch-pediatrische centra;
• de wijkgezondheidscentra.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op de artsen, met uitzondering van de 
artsen in de wijkgezondheidscentra.

Onder werknemers wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel. 

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in uitvoering van het sociaal akkoord federale 
zorgsectoren van 12 november 2020, punt 1d. betreffende de samenvoeging van de attractiviteit-
spremie en de eindejaarspremie.
De eerste uitbetaling van de eindejaarspremie, zoals bepaald in onderhavige collectieve arbeidsover-
eenkomst, vindt plaats in en met betrekking tot het kalenderjaar 2022. 

Artikel 3
§1. Het bedrag van de eindejaarspremie bestaat uit een geïndexeerd forfaitair deel, verhoogd met een 

procentueel deel van het geïndexeerd bruto jaarloon van de werknemer.
§2. Het geïndexeerd forfaitair deel van de eindejaarspremie van het betrokken kalenderjaar van uit-

betaling wordt berekend door het forfaitair deel, toegekend in het voorgaande kalenderjaar van 
uitbetaling, te verhogen met een percentage dat afhangt van de evolutie van het indexcijfer van de 
consumptieprijzen. Dit percentage wordt bekomen door het indexcijfer dat van kracht is in oktober 
van het betrokken kalenderjaar van uitbetaling te delen door het indexcijfer dat van kracht was in 
oktober van het voorgaande kalenderjaar. Het percentage wordt berekend tot op vier decimalen 
en afgerond volgens de wiskundige regels. Voor de berekening van het geïndexeerd forfaitair deel 
van het kalenderjaar 2022 van uitbetaling geldt het bedrag van 1.057,56 euro, te verhogen met 
een percentage dat bekomen wordt door het indexcijfer dat van kracht is in oktober 2022 te delen 
door het indexcijfer dat van kracht was in oktober 2021. Het percentage wordt berekend tot op 
vier decimalen en afgerond volgens de wiskundige regels. Vanaf het betrokken kalenderjaar 2023 
van uitbetaling wordt het bedrag van het geïndexeerd forfaitair deel telkenmale berekend zoals 
bepaald in dit artikel 3 §2, eerste alinea. 

§3. Het procentueel deel van van de eindejaarspremie bedraagt 3,03 percent van het geïndexeerd bruto 
jaarloon van de werknemer. Het percentage wordt berekend tot op vier decimalen en afgerond 
volgens de wiskundige regels .

Onder geïndexeerd bruto jaarloon van de werknemer wordt verstaan: de uitkomst van de verme-
nigvuldiging met twaalf van het geïndexeerd baremiek brutoloon, aan de betrokken werknemer 
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verschuldigd voor de maand oktober in het betrokken kalenderjaar van uitbetaling, in voorkomend 
geval met inbegrip van de haard- of standplaatstoelage, maar met uitsluiting van andere premies, 
toeslagen of vergoedingen.

Artikel 4
Het volledig bedrag van de eindejaarspremie wordt toegekend aan de werknemer die een functie
uitoefent die het uitvoeren van werkelijke of daarmee gelijkgestelde arbeidsprestaties omvat en die 
zijn gehele loon heeft of zou hebben genoten tijdens de gehele referentieperiode.
De gelijkgestelde arbeidsprestaties zijn deze, bedoeld in de artikelen 16 en 41 van het koninklijk 
besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten 
betreffende de jaarlijkse vakantie der loonarbeiders.

De referentieperiode is de periode van 1 januari tot en met 30 september van het betrokken kalen-
derjaar van uitbetaling.
Iedere gepresteerde of daarmee gelijkgestelde maand tijdens de referentieperiode geeft recht op een 
negende van de overeenkomstig de bepalingen van artikel 3 toegekende eindejaarspremie.
Onder maand wordt verstaan: elke verbintenis die is aangegaan voor de zestiende kalenderdag van 
de lopende maand.
 Als de werknemer de gehele eindejaarspremie niet kan genieten in het raam van volledige 
arbeidsprestaties omdat hij in dienst werd genomen of de instelling heeft verlaten in de loop van 
de referentieperiode, wordt het bedrag van de eindejaarspremie vastgesteld naar rata van de tijdens 
de referentieperiode verrichte of daarmee gelijkgestelde arbeidsprestaties.
Het bedrag van de eindejaarspremie voor de deeltijds tewerkgestelde werknemer wordt berekend 
naar rata van de duur van de contractuele arbeidsprestaties die de werknemer in de loop van de 
referentieperiode heeft of zou hebben gepresteerd.
Zoals bepaald in de “Aanvulling van 12 mei 2020 van de gemeenschappelijke richtlijnen van de 
vakbonden en de werkgevers in de gezondheidszorg” met betrekking op de COVID-19 periode, 
wordt voor de werknemer die tijdens de referentieperiode van de eindejaarspremie, zoals bepaald 
in dit artikel, in een periode van tijdelijke werkloosheid werd geplaatst, deze periode en ongeacht 
de duurtijd ervan, beschouwd als een gelijkgestelde periode inzake de berekening van de eindejaars-
premie. Het uitgangspunt is dat de werknemer naast de tijdelijke werkloosheid geen bijkomend 
financieel verlies lijdt.

Artikel 5
De eindejaarspremie wordt in één maal uitbetaald ten laatste in de maand december van het betrok-
ken kalenderjaar van uitbetaling of in de maand waarin de werknemer uit dienst treedt. 

Artikel 6
De eindejaarspremie is niet verschuldigd aan om dringende reden ontslagen werknemers, noch voor 
arbeidsprestaties, verricht in het raam van een studentencontract, of een vervangingscontract voor 
het gedeelte, binnen de referteperiode, waarvoor de vervangen werknemer de eindejaarspremie 
ontvangt.

Artikel 7
Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst doet geen afbreuk aan reeds voordeligere regelingen 
inzake de eindejaarspremie, of attractiviteitspremie, samen de eindejaarstoelage,  waar deze in 
voorkomend geval op ondernemingsvlak bestaan of toekomstig zouden worden ingesteld.
In dat geval zal onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst niet van toepassing zijn op de werk-
nemers die reeds een dergelijke eindejaarstoelage genieten die minstens gelijkwaardig is aan deze 
bedongen in onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.
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Artikel 8.
Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst vervangt vanaf haar ingangsdatum en uitsluitend 
voor wat betreft haar overeenkomstig toepassingsgebied zoals bepaald in artikel 1:
- de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2002 betreffende de 
eindejaarstoelage (geregistreerd op 10 oktober 2002 onder het nummer 64174/CO/305), zoals 
gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2007 (geregistreerd op 6 juli 2007 
onder het nummer 83644/CO/305); 
- de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006 tot toekenning van de 
attractiviteitspremie (geregistreerd op 23 juli 2007 onder het nummer 83937/CO/305), gewijzigd 
bij collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2011 (geregistreerd op 21 september 2011 onder 
het nummer 105845/CO/330).

Artikel 9.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang vanaf 1 januari 2022.
Zij is gesloten voor onbepaalde tijd en kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een 
opzeggingstermijn van zes maanden, bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzit-
ter van het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten die alle ondertekenende 
organisaties hiervan in kennis stelt.
De opzeggingstermijn begint te lopen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop 
de voorzitter van het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten de betrokken 
organisaties in kennis heeft gesteld van de opzegging.

Artikel 10.
Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsover-
eenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werkne-
mersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de 
notulen van de vergadering die zijn ondertekend door de voorzitter en de secretaris en goedgekeurd 
door de leden.
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4.1. Vervoerskosten
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het woon-werkverkeer en de finan-
ciële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemers
Cao van 29.6.2009

HOOFDSTUK 1 - TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers 
die ressorteren onder het Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten. Onder 
“werknemers” wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

HOOFDSTUK 2 - TEGEMOETKOMING IN DE REISKOSTEN

Artikel 2 - Gemeenschappelijk openbaar vervoer
§1. Bij gebruik van het gemeenschappelijk openbaar vervoer komen de werkgevers tegemoet in de 

reiskosten die effectief werden gemaakt door de werknemers overeenkomstig de bepalingen van 
de collectieve arbeids-overeenkomst nr 19 octies betreffende de financiële tegemoetkoming van 
de werkgever in de vervoerprijs van de werknemers, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 20 
februari 2009.

§2. Tussen 1 september 2009 en 31 december 2009, voor wat het vervoer per trein (NMBS) betreft, 
sluiten de werkgevers ofwel een derdebetalersovereenkomst met de NMBS voor zover de wetge-
ving terzake toepasselijk is en binnen de grenzen hiervan ofwel komen de werkgevers tussen in 
de kosten ter waarde van 80% van het treinabonnement in 2de klasse.

§3. Vanaf 1 januari 2010 zijn de werkgevers gehouden een derdebetalersovereenkomst af te sluiten 
met de NMBS, en dit binnen de grenzen van de toepasselijke regelgeving. 

Artikel 3 - Andere vervoermiddelen dan het gemeenschappelijk openbaar vervoer (pri-
vévervoermiddelen)
§1. Bij gebruik van andere gemotoriseerde vervoermiddelen dan het gemeenschappelijk openbaar 

vervoer komen de werkgevers vanaf de vierde kilometer tegemoet in de reiskosten die werkelijk 
werden gemaakt door de werknemers, overeenkomstig vier vijfde deel van de bedragen in de tabel 
van artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 19 octies van 20 februari 2009 van 
de Nationale Arbeidsraad, en dit voor het aantal kilometers tussen de verblijfplaats van de werk-
nemer en zijn/haar werkplaatsof voor het aantal kilometers afgelegd met een privévervoermiddel 
in het kader van artikel 4.

§2. Voor werknemers die een fiets gebruiken, komen de werkgevers vanaf de eerste kilometer tegemoet 
in de reiskosten die werkelijk worden gemaakt door de werknemers ten belope van een bedrag van 
0,15 € per kilometer voor het aantal kilometers van het woon-werkverkeer tussen de verblijfsplaats 
van de werknemer en zijn/haar werkplaats, of voor het aantal kilometers afgelegd met de fiets in 
het kader van artikel 4. Vanaf 1 januari 2011 evolueert het bedrag van 0,15 € gelijktijdig met het 
maximum vrijgesteld bedrag vastgesteld bij artikel 38 §1, 14° van het Wetboek van de Inkomsten-
belastingen 1992 en bij artikel 19, § 2, 16°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot 
uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders 

§3. Indien de werknemer, voor de uitvoering van zijn/haar werk op vraag van de werkgever, in het ka-
der van onderbroken diensten, zich op eenzelfde arbeidsdag meer dan één keer van de woonplaats 
naar de werkplaats moet begeven, dan draagt de werkgever voor deze bijkomende verplaatsing(en) 
bij in de vervoersonkosten van de werknemer, op dezelfde wijze zoals voorzien in deze collectieve 
arbeidsovereenkomst.

§4. De bijdrage, zoals bepaald in §2, vervalt wanneer de werkgever in overeenkomst met de werkne-
mer voor de betrokken werknemer voorziet in het gebruik van een gebruiksklare en reglementair 
conforme fiets.De bijdrage, zoals bepaald in §2 vervalt eveneens wanneer de werkgever in over-
eenkomst met de werknemer(s) voor de betrokken werknemer(s) een formule van fietsleasing of 
fietsverhuur ten laste neemt. 
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Artikel 4 - Gemengd vervoer
Voor werknemers die een privévervoermiddel combineren met één of meerdere openbare gemeen-
schappelijke vervoermiddelen, komen de werkgevers tegemoet in de reiskosten overeenkomstig 
artikel 2 hierboven voor wat betreft de afstand “openbaar gemeenschappelijk vervoer” en in artikel 
3 hierboven voor wat betreft de afstand “privévervoermiddel”.

Artikel 5
Om de tegemoetkoming van de werkgever in de vervoersonkosten van de werknemer vast te 
stellen, moet de werkgever de betrokken werknemer in tweevoud een attest laten invullen en 
ondertekenen. Het model hiervan is in bijlage I bij deze collectieve arbeidsovereenkomst gevoegd.
De werkgever stelt, na ondertekening, een exemplaar ter beschikking van de werknemer.

HOOFDSTUK 3 - TOEPASSINGSMODALITEITEN

Artikel 6
§1. De tegemoetkoming van de werkgever in de reiskosten van de werknemer wordt maandelijks aan 

de werknemer betaald.
§2. De tegemoetkoming van de werkgever heeft geen betrekking op de niet gepresteerde werkdagen, 

om welke reden dan ook, behalve als de werknemer een vervoerbewijs heeft moeten aanschaffen 
dat niet zou kunnen worden hergebruikt of terugbetaald.

§3. De tegemoetkoming van de werkgever kan in onderling akkoord tussen de werkgever en de werk-
nemer en in toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst forfaitair worden bepaald.  Het 
model van dit akkoord is in bijlage II van deze collectieve arbeidsovereenkomst gevoegd.

HOOFDSTUK 4 - AANVULLENDE BEPALINGEN

Artikel 7
Wanneer een mobiliteitsplan moet opgesteld worden door de instelling in functie van federale wet-
telijke bepalingen, zal dit plan ter informatie voorgelegd worden aan de ondernemingsraad of bij 
ontstentenis van een ondernemingsraad, aan de syndicale afvaardiging.  

Commentaar : Deze informatie-overdracht kan het beginpunt zijn van een intern debat over mo-
biliteit in de omgeving van de instelling.  Het is onder meer mogelijk een instellingsovereenkomst 
te sluiten die afwijkende bepalingen bevat rekening houdend met het specifieke karakter van bijv. 
de onregelmatige uren en/of de werkplaats, die tot gevolg hebben dat het vervoer anders dan met 
een privaat gemotoriseerd vervoersmiddel, onmogelijk of sterk beperkt is.    

HOOFDSTUK 5 - SLOTBEPALINGEN

Artikel 8
§1. Gunstigere akkoorden die werden gesloten in de ondernemingen blijven van toepassing.
§2. Op het niveau van de onderneming kunnen bij collectieve arbeidsovereenkomst afwijkende rege-

lingen overeengekomen worden, rekening houdende met het specifieke karakter van bijvoorbeeld 
onregelmatige uurregelingen en/of de vestigingsplaats, waardoor andere vervoersregelingen dan 
met een gemotoriseerd privévervoermiddel niet, of slechts in beperkte mate mogelijk zijn. 

Artikel 9
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 01 juli 2009, behalve wat betreft artikel 
2§3 dat in werking treedt op 01 januari 2010.

Zij herroept en vervangt de collectieve arbeidsovereenkomsten van 22 oktober 1991 en van 26 
februari 1991 zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 02 maart 1994 betref-
fende de tegemoetkoming van de werkgever in de vervoerkosten van de werknemers. 
Zij wordt gesloten voor onbepaalde tijd. 
Zij kan door alle partijen worden opgezegd met een opzeggingstermijn van drie maanden, bete-
kend per ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de 
gezondheidsinrichtingen en –diensten.
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Artikel 10
De sociale partners engageren zich om de haalbaarheid van deze collectieve arbeidsovereenkomst 
te evalueren, en meer bepaald de effecten van artikel 2 en de financiële dekking, eventueel in het 
kader van de onderhandelingen van een volgend sociaal akkoord voor de gezondheidsdiensten.  Deze 
evaluatie zal ten laatste in de loop van september 2010 plaatsvinden.    

BIJLAGE I 
BIJ DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 29 JUNI 2009

BETREFFENDE HET WOON-WERKVERKEER EN DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE WERKGE-
VER IN DE VERVOERSKOSTEN VAN DE WERKNEMERS

ATTEST

NAAM EN VOORNAAM : …………………………………………………

ADRES : ……………………………………………………………….

WOONPLAATS : …………………………………………………………

IK, ONDERGETEKENDE WERKNEMER, VERKLAAR MIJ REGELMATIG VAN MIJN VERBLIJF-
PLAATS NAAR HET WERK TE BEGEVEN MET GEBRUIK VAN VOLGENDE VERVOERMIDDEL(LEN) :

· FIETS OVER EEN AFSTAND VAN …….KM

· GEMOTORISEERD VOERTUIG OVER EEN AFSTAND VAN ……KM

· OPENBAAR VERVOER

IK VERBIND MIJ ERTOE OM ELKE WIJZIGING VAN VERVOERMIDDEL EN/OF AFSTAND ON-
MIDDELLIJK MEDE TE DELEN AAN MIJN WERKGEVER.

OPGEMAAKT IN 2 ORIGINELE EXEMPLAREN, WAARVAN ÉÉN VOOR DE WERKGEVER EN ÉÉN 
VOOR DE WERKNEMER,

TE: ………………………………………………………………………………………………………………………………
……..

OP: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

HANDTEKENING VAN DE WERKNEMER:

HANDTEKENING VAN DE WERKGEVER:
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BIJLAGE II 
BIJ DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 29 JUNI 2009

BETREFFENDE HET WOON-WERKVERKEER EN DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE WERKGE-
VER IN DE VERVOERSKOSTEN VAN DE WERKNEMERS

OVEREENKOMST

Tussen de werknemer,

Naam en voornaam:

Adres:

Woonplaats:

en de werkgever,

………

wordt overeengekomen dat: 

in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29.06.2009 betreffende het woon-werk-
verkeer en de financiële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemers

de financiële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten voor het woon-werkverkeer van de 
werknemer vastgesteld wordt op … euro per gewerkte dag / week / maand / jaar (schrappen wat 
niet past).

Het bedrag van de financiële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten voor het woon-werkver-
keer van de werknemer wordt automatisch aangepast in toepassing van de bepalingen van genoemde 
collectieve arbeidsovereenkomst.

Deze overeenkomst neemt een einde indien

- in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29.06.2009 betreffende het woon-
werkverkeer en de financiële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemers, 
de financiële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten voor het woon-werkverkeer van de 
werknemer gewijzigd dient te worden

- werknemer en/of werkgever hiertoe verzoeken.

Opgemaakt in 2 originele exemplaren, waarvan één voor de werkgever en één voor de werknemer,

Te:……………………………………………………………………………………Op: ………………………………………
……………………………………………

Handtekening van de werknemer:

Handtekening van de werkgever:
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4.2. Vergoeding bij vervoer om dienstre-
denen

Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de vaststelling van de vergoeding 
van de werkgever voor het gebruik door de werknemer van persoonlijke ver-
voersmiddelen om dienstredenen.
Cao van 29.6.2009

HOOFDSTUK 1 - TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die 
ressorteren onder het Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten.Onder “werk-
nemers” wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel. 

Artikel 2
§1. De werknemer die om dienstredenen gebruik maakt van zijn persoonlijk gemotoriseerd privé-

vervoermiddel, en voor zover door de hiërarchische verantwoordelijke of zijn/haar gemachtigde 
hiervoor toelating is verleend, heeft recht op een vergoeding berekend op basis van de afgelegde 
kilometers.

§2. De werknemer die om dienstredenen gebruik maakt van een fiets als persoonlijk privé-vervoer-
middel, en voor zover door de hiërarchische verantwoordelijke of zijn/haar gemachtigde hiervoor 
toelating is verleend, heeft recht op een vergoeding zoals bepaald in artikel 3, §2.

Artikel 3 § 3  is eveneens toepassing.

Artikel 3
§1. De vergoeding per kilometer voor het gebruik om dienstredenen van een persoonlijk gemotoriseerd 

privé-vervoermiddel is het bedrag zoals vastgesteld in uitvoering van artikel 13 van het Koninklijk 
Besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten, meer bepaald met 
betrekking tot de personen die niet tot het Rijkspersoneel behoren.

§2. Voor werknemers die een fiets gebruiken, komen de werkgevers vanaf de eerste kilometer tegemoet 
in de reiskosten die werkelijk worden gemaakt door de werknemers ten belope van een bedrag van 
0,15 € per kilometer voor het aantal kilometers van het woon-werkverkeer tussen de verblijfsplaats 
van de werknemer en zijn/haar werkplaats, of voor het aantal kilometers afgelegd met de fiets in 
het kader van artikel 4. Vanaf 1 januari 2011 evolueert het bedrag van 0,15 € gelijktijdig met het 
maximum vrijgesteld bedrag vastgesteld bij artikel 38 §1, 14° van het Wetboek van de Inkomsten-
belastingen 1992 en bij artikel 19, § 2, 16°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot 
uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders 

§3. De bijdrage, zoals bepaald in §2, vervalt wanneer de werkgever in overeenkomst met de werkne-
mer voor de betrokken werknemer voorziet in het gebruik van een gebruiksklare en reglementair 
conforme fiets.De bijdrage, zoals bepaald in §2 vervalt eveneens wanneer de werkgever in over-
eenkomst met de werknemer(s) voor de betrokken werknemer(s) een formule van fietsleasing of 
fietsverhuur ten laste neemt.
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HOOFDSTUK 2 - SLOTBEPALINGEN

Artikel 4
Gunstigere akkoorden die werden gesloten in de ondernemingen blijven van toepassing.

Artikel 5
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 01 juli 2009. Zij wordt gesloten voor 
onbepaalde tijd.Zij kan door alle partijen worden opgezegd met een opzeggingstermijn van drie 
maanden, betekend per ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité 
voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten.  
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Twee dagen bijkomende vakantie 5.1.1

5.1. Twee dagen bijkomende vakantie
Collectieve arbeidsovereenkomst tot toekenning van twee bijkomende vakantie-
dagen (rustoorden en RVT’s) 
Cao van 18.12.1995 (KB 2.5.1996, BS 21.6.1996)

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers 
van de rustoorden voor bejaarden en van de rust- en verzorgingstehuizen die ressorteren onder het 
Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten. 

Onder werknemers wordt verstaan het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendenpersoneel. 

Artikel 2
De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst stellen de algemene regelen vast welke van 
toepassing zijn op al de werknemers en beogen slechts minimumbepalingen vast te leggen terwijl aan 
de partijen de vrijheid wordt overgelaten gunstiger voorwaarden overeen te komen, mits rekening 
te houden met eventuele beperkende wettelijke maatregelen. 

Zij mogen geen afbreuk doen aan de bepalingen welke voor de werknemers gunstiger zijn, daar 
waar dergelijke toestand bestaat. 

Artikel 3
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van het basisakkoord voor een 
meerjarenplan voor de gezondheidssector van 4 juli 1991 en het raamakkoord van 29 juni 1992 
voor de bejaardentehuizen en de rust- en verzorgingstehuizen. 

Artikel 4
De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn nochtans niet van toepassing op de 
instellingen die de twee vakantiedagen, bedoeld in artikel 5, reeds toekennen. 

Artikel 5
Vanaf 1 januari 1996 worden aan alle werknemers twee bijkomende vakantiedagen toegekend, 
bovenop de wettelijke vakantiedagen. 

Artikel 6
De twee bijkomende vakantiedagen bedoeld in artikel 5 worden toegekend volgens dezelfde moda-
liteiten als de wettelijke vakantiedagen. 

Ze worden genomen vóór de gewone wettelijke vakantiedagen. 

Artikel 7
De betrokken werknemer ontvangt voor deze twee bijkomende vakantiedagen zijn normaal loon, 
met inbegrip van de gemiddelde toeslagen, zoals berekend in het kader van de wetgeving op de be-
taalde feestdagen (7 uren en 36 minuten maximum per dag in de 38-urenweek en 8 uren maximum 
per dag in de 40-urenweek). 



CAO-bundeling Ouderenzorg (PC330) Hoofdstuk 5. Vakantie / schorsing / arbeidstijd

5.1.2 Twee dagen bijkomende vakantie

Artikel 8
§1. Als de werknemer deze bijkomende vakantiedagen niet opgenomen heeft, volledig of gedeeltelijk, 

op het einde van het vakantiejaar of op het ogenblik van zijn vertrek, zal hij een loon ontvangen 
dat gelijk is aan het aantal overeenstemmende arbeidsuren (7 uren en 36 minuten maximum per 
dag in de 38-urenweek en 8 uren maximum per dag in de 40-urenweek), vermenigvuldigd met zijn 
normaal uurloon voorzien in artikel 7 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 

§2. De werkgever overhandigt de betrokken werknemer een attest waarop het betaald bedrag vermeld 
wordt. 

De werknemer overhandigt dit attest, indien nodig, aan zijn volgende werkgever. 

Artikel 9
De twee bijkomende vakantiedagen worden genomen in gemeenschappelijk akkoord tussen de 
werknemer en de werkgever, rekening houdend met de mogelijkheden van de dienst. 

Artikel 10
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1996. 

Zij is gesloten voor onbepaalde tijd en kan worden opgezegd door elk van de partijen mits een 
opzeggingstermijn van drie maanden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter 
van het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten. 
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Bijkomende verlofdag (VVI-instellingen) 5.2.1

5.2. Bijkomende verlofdag (Zorgnet-in-
stellingen)

Collectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot de toekenning van een bij-
komende vakantiedag aan het personeel van de rusthuizen en de R.V.T.-diensten 
Cao van 25.10.1991

 · [Redactionele opmerking: enkel geldig voor de instellingen aangesloten bij het Zorgnet (Ver-
bond der Verzorgingsinstellingen).]

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van 
de rusthuizen en van de RVT-diensten aangesloten bij het Verbond der Verzorgingsinstellingen. 

Onder werknemers wordt verstaan het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendenpersoneel. 

Artikel 2
De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn evenwel niet van toepassing op de 
inrichtingen waar andere voordelen toegekend worden die minstens evenwaardig zijn aan deze 
overeengekomen in onderhavige overeenkomst. 

Artikel 3
Vanaf 1991 worden aan het betrokken personeel boven de wettelijke vakantiedagen één bijkomende 
vakantiedag toegekend. 

Artikel 4
De bijkomende vakantiedag bedoeld in artikel 3 wordt toegekend volgens dezelfde modaliteiten als 
de wettelijke vakantiedagen. 

Hij wordt opgenomen vóór de wettelijke vakantiedagen. 

Artikel 5
Voor deze vakantiedag ontvangt de betrokken werknemer zijn normaal loon met inbegrip van de 
gemiddelde toeslagen zoals berekend in de wetgeving op de betaalde feestdagen (max. 7,6 uren per 
dag in de 38-urenweek). 

Artikel 6
§1. Heeft de werknemer bij het einde van het vakantiedienstjaar of bij zijn uitdiensttreding deze 

vakantiedag geheel of gedeeltelijk niet genomen dan ontvangt hij een loon gelijk aan het aantal 
overeenstemmende arbeidsuren (max. 7,6 uren per dag in de 38-urenweek) vermenigvuldigd met 
zijn normaal uurloon zoals bedoeld in artikel 5 van deze overeenkomst. 

§2. De werkgever overhandigt aan de betrokken werknemer een attest met vermelding van het door 
hem betaalde bedrag. 
Dit attest wordt zonodig door de werknemer aan zijn volgende werkgever bezorgd. 

Artikel 7
De bijkomende vakantiedag wordt genomen in gemeenschappelijk akkoord tussen de werknemer 
en de werkgever en dit rekening houdend met de dienstmogelijkheden. 
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Artikel 8
De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst beogen slechts minimumvoordelen te 
bepalen. 

Artikel 9
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1991.

Zij is gesloten voor onbepaalde duur en mag worden opgezegd door elk van de ondertekenende par-
tijen mits betekening van een opzeggingstermijn van drie maanden bij een ter post aangetekende 
brief gericht aan de andere ondertekenende partijen.
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5.3. Feestdag 11 juli (Zorgnet-instellin-
gen)

Collectieve arbeidsovereenkomst tot toekenning van een bijkomende verlofdag 
voor de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap aan het personeel van de rust-
huizen en van de R.V.T.-diensten 
Cao 25.10.1991

[Redactionele opmerking: enkel geldig voor de instellingen aangesloten bij het Zorgnet (het vroegere 
V.V.I., Verbond der Verzorgingsinstellingen).] Tussen enerzijds Het Verbond der Verzorgingsin-
stelligen, v.z.w., Guimardstraat 1, 1040 Brussel vertegenwoordigd door P.E. Jossart en anderzijds 
C.C.V.D. (E. Delecluyse), B.B.T.K. (R. Boumans), L.B.C. (W. Ariën) wordt overeengekomen hetgeen 
volgt met betrekking tot de toekenning van een bijkomende verlofdag voor de feestdag van de 
Vlaamse Gemeenschap. 

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van 
de rusthuizen en van de R.V.T.-diensten aangesloten bij het Verbond der Verzorgingsinstellingen 
en behorend tot de Vlaamse Gemeenschap.  Onder werknemers wordt verstaan het mannelijk en 
vrouwelijk werklieden- en bediendenpersoneel. 

Artikel 2
De bepalingen van deze overeenkomst zijn evenwel niet van toepassing op de inrichtingen waar 
andere voordelen toegekend worden die minstens evenwaardig zijn aan deze overeengekomen in 
onderhavige overeenkomst. 

Artikel 3
Vanaf januari 1991 wordt een verlofdag ter gelegenheid van de gemeenschapsfeestdag van 11 juli 
toegekend aan de werknemers in dienst op 1 juli van het betrokken jaar. 

Deze verlofdag wordt genomen in gemeenschappelijk akkoord tussen de werkgever en de werknemer 
en dit rekening houdend met de dienstmogelijkheden. 

Voor de deeltijds tewerkgestelde werknemers wordt de duur van de betaalde verlofdag toegekend 
naar rata van de duur van de arbeidsprestaties. 

Artikel 4
De in artikel 3 bedoelde verlofdag geeft recht op een loon gelijk aan het aantal overeengekomen 
arbeidsuren per dag (max. 7,6 u.) vermenigvuldigd met het normaal uurloon. 

Artikel 5
De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst beogen slechts minimumvoordelen te 
bepalen. 

Artikel 6
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1991. 

Zij is gesloten voor onbepaalde duur en mag worden opgezegd door elk van de ondertekenende 
partijen mits een opzeggingstermijn van drie maanden bij een ter post aangetekende brief gericht 
aan de andere ondertekenende partijen. 
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Dwingende familiale redenen 5.4.1

5.4. Dwingende familiale redenen
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende gewettigde afwezigheidsdagen om 
dwingende familiale redenen
Cao van 24.9.1979 (KB 27.11.1979, BS 3.4.1980)

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van 
de instellingen welke ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de inrichtingen onderworpen 
aan de wet op de ziekenhuizen. 

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder “werknemers” verstaan  
de mannelijke en vrouwelijke werknemers. 

Artikel 2
Overeenkomstig het interprofessioneel akkoord van 10 februari 1975 en in het bijzonder punt 8 b 
ervan, mogen de werknemers op het werk afwezig zijn om dwingende familiale redenen binnen de 
hierna bepaalde grenzen. 

Artikel 3
De werknemer heeft recht op een niet-beloonde afwezigheid van maximum tien dagen per jaar, in 
de volgende gevallen:

• ongeval, ziekte of overlijden van een afstammeling, van de echtgenoot of van een andere per-
soon die tot het gezin behoort; 

• ongeval, ziekte of overlijden van een alleen levende vader, moeder of afstammeling; 
• noodzakelijkheid van bewaking van de kinderen van de werknemer; 
• aanzienlijke materiele schade aan de woning van de werknemer; 

De bepalingen van het koninklijk besluit van 12 juli 1976 tot invoering van de gelijkstelling van 
gewettigde afwezigheidsdagen om dwingende familiale redenen met arbeidsdagen, voor de toepas-
sing der sociale zekerheidswetgeving, is van toepassing op deze afwezigheidsdagen. 

Artikel 4
De werknemer moet de werkgever hiervan vooraf op de hoogte brengen of indien dit niet mogelijk 
is, hem onmiddellijk verwittigen. 

Artikel 5
De reden van de afwezigheid moet door gepaste documenten worden bewezen of, bij gebrek hieraan, 
door om het even welk ander rechtsmiddel. 

Artikel 6
De afwezigheid mag nooit minder bedragen dan één dag, tenzij de werknemer om een van hoger-
vermelde redenen zijn werk dringend moet verlaten. 

In dit laatste geval, wordt elke afwezigheid van meer dan vier uren gelijkgesteld met een afwezigheid 
van een dag en elke afwezigheid van minder dan vier uren, met deze van een halve dag, onverminderd 
de betaling van de reeds gepresteerde uren arbeid. 
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5.4.2 Dwingende familiale redenen

Artikel 7
De werknemers die gunstigere voorwaarden genieten dan deze vermeld in deze collectieve arbeids-
overeenkomst, blijven deze verder behouden. 

Artikel 8
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 oktober 1979 en wordt gesloten voor 
een onbepaalde tijd. 

Zij kan worden opgezegd door één van de partijen mits een opzeggingstermijn van drie maanden, 
betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité 
voor de inrichtingen onderworpen aan de wet op de ziekenhuizen. 
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Eindeloopbaan 5.5.1

5.5. Vrijstelling arbeidsprestaties
Collectieve arbeidsovereenkomst in verband met vrijstelling van arbeidspresta-
ties in het kader van de eindeloopbaanproblematiek en toekenning van bijko-
mend verlof ten voordele van bepaalde categorieën personeelsleden
Cao van 26.10.2005 (KB 1.10.2008, 27.11.2008)

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers, met 
uitzondering van de artsen, van:

• de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn;
• de psychiatrische verzorgingstehuizen;
• de samenwerkingsverbanden voor de oprichting en het beheer van initiatieven van beschut wonen;
• de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen en de dagverzorgingscentra
• de revalidatiecentra;
• de thuisverpleging;
• de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging
• de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België.
• de medisch-pediatrische centra;
• de wijkgezondheidscentra.

Onder werknemers wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst geeft uitvoering aan de punten 3, 4 en 5 van het sociaal ak-
koord betreffende de federale gezondheidssectoren (privé sector) van 26 april 2005.

HOOFDSTUK 2 - VRIJSTELLING VAN ARBEIDSPRESTATIES

Artikel 3
Vallen onder de toepassing van de regeling vrijstelling van arbeidsprestaties; 

§1. Personeel behorend tot volgende groepen heeft ambtshalve recht op vrijstelling van arbeidspres-
taties zoals omschreven in de artikelen 4 tot en met 6, op voorwaarde dat ze effectief de vermelde 
functie uitoefenen:
• het verplegend personeel (inbegrepen de sociaal verpleegkundigen en ‘gradués en santé com-

munautaires’);
• het verzorgend personeel
• de ambulanciers van de spoeddiensten;
• de laboratoriumtechnologen en -technici;
• de technologen en technici medische beeldvorming;
• de bedieners van medisch materiaal, o.a. het personeel tewerkgesteld in de sterilisatiediensten, 

de apothekers en apotheekassistenten;
• de medewerkers patiëntenvervoer;
• de werknemers die morele, filosofische of godsdienstige bijstand verlenen;
• de opvoeders en begeleidend personeel geïntegreerd in de zorgteams;
• de logistieke medewerkers geïntegreerd in de zorgteams;
• de maatschappelijk assistenten en psychologisch assistenten tewerkgesteld in de zorgteams of 

geïntegreerd in het therapeutisch programma;
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• de werknemers bedoeld in artikel 54-bis en artikel 54-ter van het KB nr 78;
• de kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, audiologen, diëtisten, psychologen, or-

thopedagogen en pedagogen, animatoren en alle andere personeelsleden tewerkgesteld in de 
zorgteams of geïntegreerd in het therapeutisch programma.

De diensthoofden en adjunct-diensthoofden die rechtstreeks bovenstaande personeelsgroepen om-
kaderen, genieten eveneens ambtshalve van de vrijstelling van arbeidsprestaties. 

§2. Het gelijkgesteld personeel 
Onder gelijkgesteld personeel wordt verstaan, de werknemers die niet behoren tot bovenstaande 
lijst en gedurende de referentieperiode van 24 maanden die voorafgaan aan de maand waarop de 
werknemer de leeftijd van 45, 50 en 55 jaar bereikt, minstens 200 uren prestaties hebben verricht 
bij dezelfde werkgever, in één of meerdere functies, waarvoor een vergoeding voor onregelmatige 
prestaties (zondag, zaterdag, feestdag, nachtdienst of onderbroken diensten), het zij een andere bij 
CAO vastgelegde vergoeding werd betaald of de overeenstemmende compensatierust werd toegekend.
De werknemer die geen 200 uren onregelmatige prestaties heeft verricht bij dezelfde werkgever, 
op het ogenblik dat hij/zij 45, 50 en 55 jaar is, verwerft het statuut van gelijkgesteld personeel en 
dus de vrijstelling van arbeidsprestaties, van zodra hij alsnog binnen elke periode van 24 maanden 
deze 200 uren heeft verricht, volgens de modaliteiten bepaald in art. 7 §3 infra.
Voor de deeltijds tewerkgestelde werknemers moeten deze 200 uren onregelmatige prestaties bere-
kend worden pro rata de contractuele arbeidstijd op het moment dat het recht geopend wordt.Voor 
de berekening van het aantal uren onregelmatige prestaties zoals bedoeld in de voorgaande alinea’s, 
worden de periodes van arbeidsonderbreking zoals bedoeld in het Koninklijk besluit van 30 maart 
1967 tot bepaling van de algemeen uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse 
vakantie van de werknemers, omgezet in een fictief aantal uren (Y) onregelmatige prestaties dat aan 
het aantal werkelijk gepresteerde uren dient toegevoegd en verrekend volgens volgende formule:
Y = A/B x C
Waarbij:
A = het aantal uren effectief verrichte onregelmatige prestaties
B = het aantal effectief gepresteerde uren gedurende de in alinea 1 hierboven vastgestelde referen-
tieperiode
C = het aantal uren schorsing van het arbeidscontract

Artikel 4
§1. Het voltijds personeel, bedoeld in artikel 3, dat de leeftijd van 45 jaar heeft bereikt, heeft recht 

op toekenning van vrijstelling van prestaties van zijn gemiddelde wekelijkse arbeidstijd onder de 
vorm van 96 betaalde uren van vrijstelling van prestaties per jaar, toegekend volgens de modali-
teiten van artikel 9.
Voor de deeltijdse werknemers wordt het aantal uren vrijstelling van prestaties berekend volgens 
de formule:
X = 96 x Y/Z
waarbij:
X = aantal uren vrijstelling van prestaties
Y = contractuele wekelijkse arbeidsduur van de werknemer
Z = de sectorale of instellingsconventionele wekelijkse arbeidsduur voor een voltijdse werknemer.

§2. Het personeel, bedoeld in artikel 3, kan evenwel opteren voor het behoud van prestaties conform 
zijn contractuele wekelijkse arbeidstijd. Als tegenwaarde hiervan heeft het personeelslid recht op 
een premie, gelijk aan 5,26%, berekend op zijn loon. Vanaf 1 oktober 2005 hebben de werknemers 
geen mogelijkheid meer om te opteren voor de premie van 5,26% en het behoud van prestaties, 
met uitzondering van het verpleegkundig personeel, evenals de verpleegkundige diensthoofden 
en adjunct-diensthoofden, zoals bedoeld in artikel 3. 
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Evenwel behoudt het personeel dat voor 1 oktober 2005 ressorteerde onder het toepassingsgebied 
van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2001 inzake vrijstelling van arbeidsprestaties 
in het kader van de eindeloopbaanproblematiek en dat heeft gekozen voor de premie bedoeld in 
voormelde overeenkomst, het recht op deze premie.
In de loop van het eerste semester van 2008 zullen de ondertekende partijen onderzoeken of het 
gepast is het recht op keuze voor het verpleegkundig personeel te behouden. 

§3. De voltijdse werknemers die in uitvoering van deze overeenkomst vrijgesteld zijn van prestaties, 
blijven steeds beschouwd als werknemers met een voltijdse arbeidsovereenkomst.
De deeltijdse werknemers die in uitvoering van deze overeenkomst vrijgesteld zijn van prestaties, 
blijven beschouwd als werknemers die hun contractuele arbeidstijd behouden.

§4. In onderling akkoord tussen de werknemer en de werkgever kan voor de deeltijds tewerkgestelde 
werknemer de contractueel vastgelegde arbeidsduur worden verhoogd met het aantal uren vrijstel-
ling van prestaties waarvan de deeltijdse werknemer kan genieten op basis van de oorspronkelijke 
contractuele arbeidstijd. 

Artikel 5
§1. Het voltijds personeel, bedoeld in artikel 3, dat de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt, heeft recht 

op toekenning van vrijstelling van prestaties van zijn gemiddelde wekelijkse arbeidstijd onder de 
vorm van 192 betaalde uren van vrijstelling van prestaties per jaar, hierbij inbegrepen de uren 
vrijstelling van prestaties bedoeld in artikel 4 en toegekend volgens de modaliteiten van artikel 9.
Voor de deeltijdse werknemers wordt het aantal uren vrijstelling van prestaties berekend volgens 
de formule:
X = 192 x Y/Z
waarbij:
X = aantal uren vrijstelling van prestaties
Y = contractuele wekelijkse arbeidsduur van de werknemer
Z = de sectorale of instellingsconventionele wekelijkse arbeidsduur voor een voltijdse werknemer.

§2. Het personeel, bedoeld in artikel 3, kan evenwel opteren voor het behoud van prestaties conform 
zijn contractuele wekelijkse arbeidstijd. Als tegenwaarde hiervan heeft het personeelslid recht op 
een premie, gelijk aan 10,52%, berekend op zijn loon. Vanaf 1 oktober 2005 hebben de werknemers 
geen mogelijkheid meer om te opteren voor de premie van 10,52% en het behoud van prestaties, 
met uitzondering van het verpleegkundig personeel, evenals de verpleegkundige diensthoofden 
en adjunct-diensthoofden, zoals bedoeld in artikel 3.
Evenwel behoudt het personeel dat voor 1 oktober 2005 ressorteerde onder het toepassingsgebied 
van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2001 inzake vrijstelling van arbeidsprestaties 
in het kader van de eindeloopbaanproblematiek en dat heeft gekozen voor de premie bedoeld in 
voormelde overeenkomst, het recht op deze premie.
In de loop van het eerste semester van 2008 zullen de ondertekende partijen onderzoeken of het 
gepast is het recht op keuze voor het verpleegkundig personeel te behouden. 

§3. De voltijdse werknemers die in uitvoering van deze overeenkomst vrijgesteld zijn van prestaties, 
blijven steeds beschouwd als werknemers met een voltijdse arbeidsovereenkomst.
De deeltijdse werknemers die in uitvoering van deze overeenkomst vrijgesteld zijn van prestaties, 
blijven beschouwd als werknemers die hun contractuele arbeidstijd behouden

§4.  In onderling akkoord tussen de werknemer en de werkgever kan voor de deeltijds tewerkgestelde 
werknemer de contractueel vastgelegde arbeidsduur worden verhoogd met het aantal uren vrij-
stelling van prestaties die de deeltijdse werknemer kan genieten op basis van de oorspronkelijke 
contractuele arbeidstijd.

Artikel 6
§1. Het voltijds personeel, bedoeld in artikel 3, dat de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt, heeft recht op 

toekenning van vrijstelling van prestaties van zijn gemiddelde wekelijkse arbeidstijd onder de vorm 
van 288 betaalde uren van vrijstelling van prestaties per jaar hierbij inbegrepen de uren vrijstel-
ling van prestaties bedoeld in artikel 4 en 5 en toegekend volgens de modaliteiten van artikel 9.
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X = 288 x Y/Z
waarbij:

X = aantal uren vrijstelling van prestaties
Y = contractuele wekelijkse arbeidsduur van de werknemer
Z = de sectorale of instellingsconventionele wekelijkse arbeidsduur voor een voltijdse werknemer.

§2. Het personeel, bedoeld in artikel 3, kan evenwel opteren voor het behoud van prestaties conform 
zijn contractuele wekelijkse arbeidstijd. Als tegenwaarde hiervan heeft het personeelslid recht op 
een premie, gelijk aan 15,78%, berekend op zijn loon. Vanaf 1 oktober 2005 hebben de werknemers 
geen mogelijkheid meer om te opteren voor de premie van 15,78% en het behoud van prestaties, 
met uitzondering van het verpleegkundig personeel, evenals de verpleegkundige diensthoofden 
en adjunct-diensthoofden, zoals bedoeld in artikel 3.
Evenwel behoudt het personeel dat voor 1 oktober 2005 ressorteerde onder het toepassingsgebied 
van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2001 inzake vrijstelling van arbeidsprestaties 
in het kader van de eindeloopbaanproblematiek en dat heeft gekozen voor de premie bedoeld in 
voormelde overeenkomst, het recht op deze premie.
In de loop van het eerste semester van 2008 zullen de ondertekende partijen onderzoeken of het 
gepast is het recht op keuze voor het verpleegkundig personeel te behouden. 

§3. De voltijdse werknemers die in uitvoering van deze overeenkomst vrijgesteld zijn van prestaties, 
blijven steeds beschouwd als werknemers met een voltijdse arbeidsovereenkomst.

De deeltijdse werknemers die in uitvoering van deze overeenkomst vrijgesteld zijn van prestaties, 
blijven beschouwd als werknemers die hun contractuele arbeidstijd behouden.

§4. In onderling akkoord tussen de werknemer en de werkgever kan voor de deeltijds tewerkgestelde 
werknemer de contractueel vastgelegde arbeidsduur worden verhoogd met het aantal uren vrij-
stelling van prestaties die de deeltijdse werknemer kan genieten op basis van de oorspronkelijke 
contractuele arbeidstijd.

Artikel 7
§1. De werkgever moet aan het verpleegkundig personeel evenals de verpleegkundige diensthoofden en 

adjunct-diensthoofden die hen omkaderen, zoals bedoeld in artikel 3, in de loop van de 3e maand 
voorafgaand aan de maand waarin de werknemer de leeftijd van respectievelijk 45, 50 of 55 jaar 
bereikt, de keuze, zoals voorzien in de artikelen 4 §2, 5 §2 en 6 §2 voorleggen. 
De werknemer heeft één maand om zijn keuze aan zijn werkgever mede te delen. De vrijstelling 
van prestaties of de toekenning van de premie gaat in vanaf de 1e dag van de maand waarin de 
voornoemde leeftijden worden bereikt. De werknemer heeft het recht om bij elke leeftijdssprong 
(50 en 55 jaar) zijn keuze te bepalen. De optie vrijstelling van prestaties is steeds definitief. De optie 
uitkering van een premie kan steeds ten allen tijde omgezet worden in vrijstelling van prestaties. 
Vanaf 50 jaar is een combinatie van vrijstelling van prestaties en uitkering van een premie mogelijk.
Voor de werknemers op een tussentijdse leeftijd, dient de keuze te worden voorgelegd door de 
werkgever van zodra de werknemer aan alle voorwaarden voldoet. De werknemer heeft één maand 
de tijd om zijn keuze mee te delen. De vrijstelling of premie dient toegekend vanaf de eerste dag 
van de maand volgend op de bekendmaking van de keuze. 

§2. Voor alle andere personeelsgroepen gaat de vrijstelling van arbeidsprestaties automatisch in de 
eerste van de maand waarin de werknemer 45, 50 of 55 jaar wordt. 
Voor de werknemer bedoeld in artikel 3,§1 op een tussenliggende leeftijd gaat de vrijstelling in 
de eerste dag van de maand volgend op deze waarin de werknemer aan alle voorwaarden voldoet. 
De optie uitkering van een premie kan ten allen tijde omgezet worden in vrijstelling van prestaties.

§3. De werknemer die geen 200 uren onregelmatige prestaties heeft verricht, op het ogenblik waarop 
hij 45, 50 of 55 jaar is, verwerft het statuut van gelijkgesteld personeel en geniet dus van de vrij-
stelling van arbeidsprestaties, van zodra hij alsnog binnen elke periode van 24 maanden bedoelde 
200 uren heeft verricht. De werkgever verwittigt de werknemer van zodra de werknemer het 
quotum van 200 uren heeft bereikt. De vrijstelling van de arbeidsprestaties gaat in de eerste dag 
van de 2e maand volgend op de maand waarin de werknemer voldoet aan de gestelde voorwaarde. 
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HOOFDSTUK 3 - DE TOEKENNING VAN BIJKOMEND VERLOF TEN VOORDELE 
VAN BEPAALDE CATEGORIEËN PERSONEELSLEDEN

Artikel 8
§1. De werknemers die niet behoren tot het toepassingsgebied zoals omschreven in artikel 3 hebben, 

vanaf 1 oktober 2005, jaarlijks recht op:
• 38 uren vrijstelling van arbeidsprestaties vanaf 50 jaar
• 38 bijkomende uren vrijstelling van arbeidsprestaties vanaf 52 jaar

Vanaf 1 oktober 2007 hebben deze werknemers jaarlijks recht op:
• 76 bijkomende uren vrijstelling van arbeidsprestaties vanaf 55 jaar.

§2. Voor de deeltijdse werknemers wordt het aantal uren vrijstelling van prestaties berekend volgens 
de formule:
X = het aantal uren vrijstelling bepaald in §1 hierboven x Y/Z waarbij:
X = aantal uren vrijstelling van prestaties
Y = contractuele wekelijkse arbeidsduur van de werknemer
Z = de sectorale of instellingsconventionele wekelijkse arbeidsduur voor een voltijdse werknemer.

§3. De voltijdse werknemers die in uitvoering van deze overeenkomst vrijgesteld zijn van prestaties, 
blijven steeds beschouwd als werknemers met een voltijdse arbeidsovereenkomst.
De deeltijdse werknemers die in uitvoering van deze overeenkomst vrijgesteld zijn van prestaties, 
blijven beschouwd als werknemers die hun contractuele arbeidstijd behouden.

HOOFDSTUK 4 - TOEPASSINGSMODALITEITEN

Artikel 9
§1. De vrijstelling van prestaties, voortvloeiend uit deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gere-

aliseerd onder de vorm van volle dagen. 
§2. Op ondernemingsniveau kan de modaliteit van toekenning van vrijstelling van prestaties onder 

de vorm van volle dagen gewijzigd worden door middel van wijziging van het arbeidsreglement in 
de instellingen met een ondernemingsraad of een vakbondsafvaardiging.
Bij ontstentenis van ondernemingsraad of een vakbondsafvaardiging kan enkel worden afgeweken 
bij collectieve arbeidsovereenkomst.
Modaliteiten waarbij vrijstelling van prestaties gegeven wordt in kleinere eenheden dan een vol-
ledig uur zijn evenwel niet toegelaten.

Artikel 10
De vrijstelling van prestaties toegekend overeenkomstig artikel 9 wordt per kalendermaand genomen 
en op voorhand vastgelegd in het werkrooster. Op ondernemingsniveau kunnen in het arbeidsre-
glement andere modaliteiten terzake bedongen worden.

Artikel 11
Alle rechten worden toegekend pro rata de contractuele jobtime en pro rata het aantal maanden van 
het jaar waarin het recht van toepassing is.

Artikel 12
De regeling inzake de vrijstelling van arbeidsprestaties zoals hierboven bepaald, wordt niet cumulatief 
toegepast voor de werknemers die reeds genieten van compensatiedagen ingevolge een collectieve 
arbeidsuurvermindering beneden de sectorale arbeidsduur per week, voor het equivalent bedoeld 
in de artikelen 4, 5 en 6 van onderhavige overeenkomst, en dit voor maximaal het aantal dagen van 
onderhavige overeenkomst. 
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Artikel 13
Indien binnen de onderneming, in toevoeging op de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 
2001 inzake vrijstelling van arbeidsprestaties in het kader van de eindeloopbaanproblematiek, een 
vrijstelling van arbeidsprestaties zoals voorzien voor het verpleegkundig en verzorgend of gelijkge-
steld personeel, bij CAO geheel of gedeeltelijk ook werd toegekend aan sommige andere personeels-
groepen, kunnen in geen geval meer dagen vrijstelling van arbeidsprestaties worden toegekend dan 
bepaald in de artikelen 4, 5 of 6. 

Artikel 14
§1. Indien aan een werknemer vrijstelling van arbeidsprestaties wordt toegekend volgens artikels 4, 5 

of 6 dan behoudt de werknemer de hem toegekende vrijstelling voor de volledige resterende duur 
van de arbeidsovereenkomst. 

§2. §2. Voldoet deze werknemer niet meer aan de voorwaarden voorzien in artikel 3 dan kan deze 
geen bijkomende vrijstelling van arbeidsprestaties meer verwerven zoals voorzien in artikel 5 of 6.  
Indien een werknemer overgaat van het toepassingsgebied van artikel 3 naar het toepassings-
gebied van artikel 8, dan wordt een vergelijking gemaakt tussen de reeds verworven vrijstelling 
van arbeidsprestaties en de toepassing van artikel 8, waarbij de meest gunstige vrijstelling van 
arbeidsprestaties zal worden toegepast. 

§3. §3. In afwijking op §1 hierboven zal, indien de werknemer, op zijn verzoek, van functie wijzigt 
via een bijlage bij de arbeidsovereenkomst en hierdoor niet meer onder het toepassingsgebied 
van artikel 3 ressorteert, zijn rechten verliezen verworven op basis van de artikelen 4, 5 of 6. De 
werknemer geniet dan de uren vrijstelling bedoeld in artikel 8 van onderhavige overeenkomst.

HOOFDSTUK 5 - SLOTBEPALINGEN

Artikel 15
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 oktober 2005. Zij is gesloten voor 
onbepaalde duur.Zij kan worden opgezegd door elk der partijen, mits een opzeggingstermijn van 
drie maanden, gericht bij een ter post aangetekende brief aan elke andere ondertekenende partij.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2001, 
gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten tot vrijstelling van arbeidsprestaties 
in het kader van de eindeloopbaanproblematiek, enkel voor de instellingen die ressorteren onder 
het toepassingsgebied bepaald in artikel 1.

Artikel 16
Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de voordelen bedongen in onderhavige overeenkomst 
slechts effectief zullen toegekend worden aan de werknemers, voor zover de regering de tenlastene-
ming van de kost verzekert volgens de bepalingen van de punten 3, 4 en 5 van het Sociaal Akkoord 
betreffende de Federale Gezondheidssectoren (privé sector) van 26 april 2005.
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5.5bis. Eindeloopbaan 
Collectieve arbeidsovereenkomst in verband met vrijstelling van arbeidspresta-
ties in het kader van de eindeloopbaanproblematiek.
Cao van 21.5.2001 (KB 14.01.2002, BS 19.1.2002)

[Opmerking vooraf: deze oude cao eindeloopbaan geldt enkel nog voor de zelfstandige serviceflats]

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op werkgevers en werknemers van:

• de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn;
• de psychiatrische verzorgingstehuizen;
• de samenwerkingsverbanden voor de oprichting en het beheer van initiatieven van beschut wonen;
• de rusthuizen voor bejaarden, 
• de rust- en verzorgingstehuizen
• de serviceflats en dienstencentra die verzorging verlenen ten gunste van bejaarden
• de revalidatiecentra;
• de thuisverpleging;
• de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België.

Onder werknemers wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst geeft uitvoering aan het punt 4 van het federaal meerja-
renplan van 1 maart 2000.

Artikel 3
Vallen onder de toepassing van deze overeenkomst: het verplegend, verzorgend personeel dat 
effectief verplegende en verzorgende taken uitoefent, evenals het verplegend en verzorgend per-
soneel dat hen omkadert en het gelijkgesteld personeel.
Onder gelijkgesteld personeel wordt verstaan, de andere werknemers die elke maand, en dit gedu-
rende een referentieperiode van 12 maanden voorafgaand aan de mededeling van de keuze door 
de werknemer zoals voorzien in artikel 7, 2 van de 5 onregelmatige prestaties (zondag, zaterdag, 
feestdag, nachtdienst of onderbroken diensten) verrichten.
De vakantie- en ziekteperiodes worden geneutraliseerd.
Worden dus gelijkgesteld met periodes tijdens dewelke twee onregelmatige prestaties worden uitge-
voerd, de maand hoofdvakantie en de maand(en) tijdens dewelke de werknemer afwezig is geweest 
gedurende een ononderbroken periode van minstens 7 kalenderdagen omwille van arbeidsonge-
schiktheid (ziekte, ongeval, arbeidsongeval, beroepsziekte,...).
In geval van arbeidsongeschiktheid met een duur van minder dan 7 opeenvolgende kalenderdagen, 
is het vastgestelde uurrooster doorslaggevend om de onregelmatige prestaties te beoordelen.
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Artikel 4
§1. Vanaf 1 augustus 2001 heeft het voltijds personeel, bedoeld in artikel 3, dat de leeftijd van 45 jaar 

heeft bereikt, recht op toekenning van vrijstelling van prestaties van zijn gemiddelde wekelijkse 
arbeidstijd onder de vorm van 96 betaalde uren van vrijstelling van prestaties per jaar, toegekend 
volgens de modaliteiten van artikel 8.

Voor de deeltijdse werknemers wordt het aantal uren vrijstelling van prestaties berekend volgens 
de formule:
X = 96 x Y/Z
 waarbij:
 X = aantal uren vrijstelling van prestaties
 Y = contractuele wekelijkse arbeidsduur van de werknemer
 Z = de sectorale of instellingsconventionele wekelijkse arbeidsduur voor een voltijdse werk-
nemer.

§2. Het personeel, bedoeld in artikel 3,  kan evenwel opteren voor het  behoud van prestaties conform 
zijn contractuele wekelijkse arbeidstijd. 
Als tegenwaarde hiervan heeft het personeelslid recht op een premie, gelijk aan 5,26 %, berekend 
op zijn loon.

§3. De voltijdse werknemers die in uitvoering van deze overeenkomst vrijgesteld zijn van prestaties, 
blijven steeds beschouwd als werknemers met een voltijdse arbeidsovereenkomst. 

De deeltijdse werknemers die in uitvoering van deze overeenkomst vrijgesteld zijn van prestaties, 
blijven beschouwd als werknemers die hun contractuele arbeidstijd behouden.

Artikel 5
§1. Vanaf 1 december 2002 heeft het voltijds personeel, bedoeld in artikel 3, dat de leeftijd van 50 

jaar heeft bereikt, recht op toekenning van vrijstelling van prestaties van zijn gemiddelde weke-
lijkse arbeidstijd onder de vorm van 192 betaalde uren van vrijstelling van prestaties per jaar, met 
inbegrip van de uren van vrijstelling van prestaties bedoeld in artikel 4 en toegekend volgens de 
modaliteiten van artikel 8.
Voor de deeltijdse werknemers wordt het aantal uren vrijstelling van prestaties berekend volgens 
de formule:
X = 192 x Y /Z
waarbij:
X = aantal uren vrijstelling van prestaties
Y = contractuele wekelijkse arbeidsduur van de werknemer
Z = de sectorale of instellingsconventionele wekelijkse arbeidsduur voor een voltijdse werknemer.

§2. Het personeel bedoeld in artikel 3, kan evenwel opteren voor het behoud van prestaties conform 
zijn contractuele wekelijkse arbeidstijd. Als tegenwaarde hiervan heeft het personeelslid recht op 
een premie, gelijk aan 10,52pct., berekend op zijn loon.

§3. De voltijdse werknemers die in uitvoering van deze overeenkomst vrijgesteld zijn van prestaties, 
blijven steeds beschouwd als werknemers met een voltijdse arbeidsovereenkomst.
De deeltijdse werknemers die in uitvoering van deze overeenkomst vrijgesteld zijn van prestaties, 
blijven beschouwd als werknemers die hun contractuele arbeidstijd behouden.
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Artikel 6
§1. Vanaf 1 december 2003 heeft het voltijds personeel, bedoeld in artikel 3, dat de leeftijd van 55 jaar 

heeft bereikt, recht op toekenning van vrijstelling van prestaties van zijn gemiddelde wekelijkse 
arbeidstijd onder de vorm van 288 betaalde uren van vrijstelling van prestaties per jaar, met inbegrip 
van de uren van vrijstelling van prestaties bedoeld in artikel 4 en 5 en toegekend overeenkomstig 
de modaliteiten van artikel 8.

Voor de deeltijdse werknemers wordt het aantal uren vrijstelling van prestaties berekend volgens 
de formule:
X = 288 x Y / Z
waarbij
X = aantal uren vrijstelling van prestaties
Y = contractuele wekelijkse arbeidsduur van de werknemer
Z = de sectorale of instellingsconventionele wekelijkse arbeidsduur voor een voltijdse werknemer.

§2. Het personeel bedoeld in artikel 3, kan evenwel opteren voor het behoud van prestaties conform 
zijn contractuele wekelijkse arbeidstijd.
Als tegenwaarde hiervan heeft het personeelslid recht op een premie, gelijk aan 15,78pct., bere-
kend op zijn loon.

§3. De voltijdse werknemers die in uitvoering van deze overeenkomst vrijgesteld zijn van prestaties, 
blijven steeds beschouwd als werknemers met een voltijdse arbeidsovereenkomst.

De deeltijdse werknemers die in uitvoering van deze overeenkomst vrijgesteld zijn van prestaties, 
blijven beschouwd als werknemers die hun contractuele arbeidstijd behouden.

HOOFDSTUK 2 – TOEPASSINGSMODALITEITEN.

Artikel 7
De werkgever moet aan de betrokken werknemer, in de loop van de 3° maand voorafgaand aan 
de maand waarin de werknemer de leeftijd van respectievelijk 45, 50 of 55 jaar bereikt, de keuze, 
zoals voorzien in de artikelen 3 tot 6, voorleggen. Wat de eerste toepassing betreft op 1 augustus 
2001, moet de werkgever in de loop van de 2° maand, met name in juni 2001 de keuze geven aan 
de werknemer.
De werknemer heeft één maand om zijn keuze aan zijn werkgever mede te delen.
De vrijstelling van prestaties of de toekenning van de premie gaat in vanaf de 1° dag van de maand 
waarin de voornoemde leeftijden worden bereikt.
De werknemer heeft het recht om bij elke leeftijdssprong (50 en 55 jaar) zijn keuze te bepalen.
De optie vrijstelling van prestaties is steeds definitief.
De optie tot uitkering van een toeslag kan bij een volgende leeftijdssprong omgezet worden in 
vrijstelling van prestaties.
Vanaf 50 jaar is een combinatie van vrijstelling van prestaties en uitkering van een premie mogelijk.

Artikel 8
§1. De vrijstelling van prestaties, voortvloeiend uit deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gere-

aliseerd onder de vorm van volle dagen.
§2. Op ondernemingsniveau kan de modaliteit van toekenning van vrijstelling van prestaties onder 

de vorm van volle dagen gewijzigd worden door middel van wijziging van het arbeidsreglement in 
de instellingen met een ondernemingsraad of syndicale delegatie.
Bij ontstentenis van ondernemingsraad of syndicale delegatie kan enkel worden afgeweken via 
collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau. Modaliteiten waarbij vrijstelling van 
prestaties gegeven wordt in kleinere eenheden dan een volledig uur zijn evenwel niet toegelaten.
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Artikel 9
De vrijstelling van prestaties toegekend overeenkomstig artikel 8 wordt per kalendermaand genomen 
en op voorhand vastgelegd in het werkrooster.
Op ondernemingsniveau kunnen in het arbeidsreglement andere modaliteiten terzake bedongen 
worden.

HOOFDSTUK 3 – SLOTBEPALINGEN

Artikel 10
Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 
7 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten betref-
fende de arbeidsduurvermindering in het kader van de eindeloopbaanproblematiek. 
Artikel 11
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juni 2001.
Zij is gesloten voor onbepaalde duur.
Zij kan worden opgezegd door elk der partijen, mits een opzeggingstermijn van drie maanden, 
gericht bij een ter post aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de ge-
zondheidsdiensten.

Artikel 12
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op de werknemers die reeds van com-
pensatiedagen genieten gelijkwaardig met deze zoals omschreven in artikelen 4, 5 en 6 van onder-
havige overeenkomst, in uitvoering van een collectieve arbeidsduurvermindering beneden de 38 
uur per week.

Artikel 13
Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de voordelen bedongen in onderhavige overeenkomst 
slechts effectief zullen toegekend worden aan de werknemers voorzover de regering in uitvoering 
van het federaal meerjarenplan van 1/3/2000, voor elke leeftijdscategorie telkens ten gepaste tijde, 
de tenlasteneming van de kost ervan verzekert.
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Vlaamse aanmoedigingspremies 5.6.1

5.6. Vlaamse aanmoedigingspremies
Collectieve arbeidsovereenkomst tot instelling van een recht op aanmoedigings-
premies in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering houdende hervor-
ming van het stelsel van de aanmoedigingspremie in de privé-sector
Cao van 17.6.2002 (KB 17.6.2003, BS 7.8.2003)

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder 
het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten en die onder het toepassings-
gebied vallen van het Vlaams Werkgelegenheidsakkoord van 12 februari 2001 en op de door hen 
tewerkgestelde werknemers.

Onder werknemers wordt verstaan: al het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendenpersoneel.

Artikel 2
De ondertekenende partijen verklaren uitdrukkelijk dat onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst 
in hoofde van de betrokken werknemers, die gebruik maken van een mogelijkheid inzake vermind-
ering van de loopbaan (hetzij tijdskrediet, loopbaanvermindering 1/5, loopbaanvermindering +50, 
thematische verloven,... ) recht geeft op de toekenning van de Vlaamse aanmoedigingspremie en 
dit rekening houdende met de op Vlaams niveau voorziene randvoorwaarden.

De ondertekenende partijen tekenen uitdrukkelijk in op de drie formules zoals voorzien in het 
besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de 
aanmoedigingspremie in de privé-sector (BS 20.3.2002).

Artikel 3
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2002.

Zij is gesloten voor onbepaalde duur. 

Zij kan worden opgezegd door elk van de partijen mits een opzeggingstermijn van drie maanden 
gericht bij een ter post aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de 
voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten.
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Modaliteiten 1/5de tijdskrediet 5.7.1

5.7. Modaliteiten 1/5de tijdskrediet
Collectieve arbeidsovereenkomst tot organisatie van het recht op loopbaanver-
mindering
Cao van 18.11.2002 (KB 12.10.2005, BS 18.11.2005)

 · gewijzigd door cao van 10.12.2007

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de 
instellingen en diensten die ressorteren onder het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen 
en –diensten.

Onder werknemers wordt verstaan al het vrouwelijk en mannelijk werklieden- en bediendenpersoneel.

Artikel 2
De ondertekenende partijen verwijzen naar de cao nr. 77bis tot invoering van een stelsel van ti-
jdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse be-
trekking gesloten op 19 december 2001 in de Nationale Arbeidsraad, zoals gewijzigd door de CAO 
nr.77ter van 10 juli 2002, naar het advies nr. 1339 van de Nationale Arbeidsraad uitgebracht op 14 
februari 2001 en naar de wet betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van leven 
op 10 augustus 2001, zoals gewijzigd door de cao nr. 77quater van 30 maart 2007, naar de wet van 
23 december 2005 betreffende het generatiepact.

Artikel 3
Afdeling 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst 77 bis van 19 december 2001 regelt de modalit-
eiten van het recht op 1/5 loopbaanvermindering.

De vermindering bedraagt 1/5 van de voltijdse contractuele arbeidsduur, op te nemen in de vorm 
van 1 dag of 2 halve dagen per week.

Voor de werknemers die gewoonlijk tewerkgesteld zijn in een arbeidsregeling die gespreid is over 5 
dagen of meer en voor werknemers die gewoonlijk tewerkgesteld zijn in ploegen of in cycli in een 
arbeidsregeling gespreid over 5 dagen of meer, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat het recht 
op 1/5 loopbaanvermindering gelijkwaardig kan opgenomen worden in de vorm van de verminder-
ing met 1/5 van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur.

De concrete uitwerking van dit principe is het voorwerp van plaatselijk overleg. 
Op schriftelijke vraag van de werknemer kan afgeweken worden van halve dagblokken op voor-
waarde dat het dienstrooster dat uit het opnemen van de loopbaanvermindering voortvloeit, een 
dienstrooster is dat in het arbeidsreglement vermeld staat.

Artikel 4
Voor alles wat niet in deze overeenkomst geregeld wordt, zijn de CAO nr. 77 bis van de Nationale 
Arbeidsraad, gesloten op 19 december 2001, evenals de aanpassingen hiervan, van toepassing.

Artikel 5
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2008 en is gesloten voor on-
bepaalde duur.

Elk van de partijen kan deze collectieve arbeidsovereenkomst opzeggen, mits een opzegtermijn van 
zes maanden, te betekenen bij aangetekend schrijven aan de Voorzitter van het paritair comité voor 
de gezondheidsinrichtingen en –diensten.
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5.7.2 Modaliteiten 1/5de tijdskrediet

Artikel 6
De collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2002 tot invoering van een stelsel van tijdskredi-
et, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking (KB 
12.10.2005, BS 18.11.2005), wordt voor wat betreft het toepassingsgebied waarop deze collectieve 
arbeidsovereenkomst van kracht was, vervangen door onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.
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5.8. Zondagsrust
Koninklijk besluit betreffende de zondagsrust in de instellingen die geneeskun-
dige, profylactische of hygiënische verzorging verlenen
KB van 15.2.1968 (BS 22.2.1968)

Gelet op de wet van 6 juli 1964 op de zondagsrust, inzonderheid op artikel 6, paragraaf 2, tweede lid; 

Gelet op het advies van het Nationaal Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten; 

Artikel 1
Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de instellingen die genees-
kundige, profylactische of hygiënische verzorging verlenen. 

Artikel 2
Wanneer op zondag wordt gewerkt bij toepassing van artikel 6, paragraaf 1, punt 14, van de wet van 
6.7.1964 op de zondagsrust, wordt de inhaalrust, op verzoek van de werknemer of op voorstel van 
de werkgever en mits schriftelijk akkoord van beide partijen, toegekend in de loop van de 4 weken 
welke op die zondag volgen. 

Artikel 3
Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het BS is bekendgemaakt. 

Artikel 4
Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.
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Maandelijkse en trimesteriële arbeidsduur 5.9.1

5.9. Maandelijkse en trimesteriële 
arbeidsduur

Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de arbeidsduur in de instellingen die geneeskundige, 
profylactische of hygiënische verzorging verlenen

Koninklijk Besluit van 14.4.1988 (BS 10.5.1988)
Gelet op de arbeidswet van 16 maart 1971, inzonderheid op de artikelen 23 en 27 gewijzigd bij het 
koninklijk besluit nr. 225 van 7 december 1983 en bij de wet van 22 januari 1985; 

Artikel 1
Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de instellingen die geneeskundige, 
profylactische of hygiënische verzorging verlenen. 

Artikel 2
De grenzen van de arbeidsduur vastgesteld bij de artikelen 19 en 20 van de arbeidswet van 16 maart 
1971 of bij de Collectieve arbeidsarbeidsovereenkomst die van toepassing is op de bij artikel 1 be-
doelde ondernemingen kunnen overschreden worden, op voorwaarde dat de wekelijkse arbeidsduur, 
berekend over een periode van ten hoogste één trimester, gemiddeld de arbeidsduur zoals vastgesteld 
bij de wet of bij de Collectieve arbeidsovereenkomst niet overschrijdt. 

Artikel 3
De grens van vijftig uren per week bedoeld bij artikel 27 van dezelfde wet, kan overschreden worden 
in geval van toepassing van een arbeidsregeling toegelaten in uitvoering van artikel 23 van dezelfde 
wet, op voorwaarde dat zij georganiseerd wordt over een periode van ten hoogste vier weken. 

Artikel 4
Het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de arbeidsduur in de instellingen die 
geneeskundige, profylactische of hygiënische verzorging verlenen wordt opgeheven. 

Artikel 5
Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1988. 

Artikel 6
Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.
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Wekelijkse arbeidsduur 5.10.1

5.10. Wekelijkse arbeidsduur
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de verkorting van de wekelijkse 
arbeidsduur1 
Cao van 12.10.1987 (KB 6.5.1988, BS 8.6.1988)

 · Gewijzigd bij cao van 26.2.1991 (KB 18.7.1991, BS 13.9.1991) 

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en de werkgevers van 
de instellingen die onder het Paritair Subcomité voor de inrichtingen die niet aan de wet op de zie-
kenhuizen onderworpen zijn ressorteren, met uitzondering van de revalidatiecentra. 

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder werknemers verstaan, 
het mannelijk en vrouwelijk werklieden en bediendenpersoneel. 

Artikel 2
§1. De maximumgrens van de wekelijkse arbeidsduur, vastgesteld bij artikel 19 van de arbeidswet 

van 16 maart 1971, gewijzigd bij de wet van 20 juli 1978, wordt tot achtendertig uren ingekort, 
te verdelen over vijf of zes dagen. 

§2. [Nochtans mag voor de diensten voor geestelijke gezondheidszorg, de diensten voor preventieve 
gezondheidszorg, de kinderdagverblijven en de peutertuinen, de diensten voor onthaalmoeders, 
de centra voor levens- en gezinsvragen, de centra voor maatschappelijk werk, de centra voor tele-
onthaal en de centra voor forensisch welzijnswerk, het gemiddelde van 38 uur per week op jaarbasis 
berekend worden. In dit geval mag, per vier achtereenvolgende weken, de grens van 160 arbeidsuren 
niet overschreden worden.] (gewijzigd bij cao 26.2.1991) 

Artikel 3
De inkorting van de wekelijkse arbeidsduur bepaald in artikel 2 mag in geen geval een loonsverlaging 
tot gevolg hebben. 

Dit betekent een automatische verhoging van de van kracht zijnde uurlonen met 5,26% 

Artikel 4
§1. De toepassingsmodaliteiten van de arbeidstijdverkorting bepaald in artikel 2, worden vastgesteld 

op het vlak van de individuele instelling. 
§2. De bestaande toepassingsmodaliteiten blijven van kracht in de instellingen en diensten die, op de 

datum waarop deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten, de arbeidsduur reeds hebben 
verkort tot tenminste deze die in artikel 2 is bepaald. 

1 Commentaar: sinds 1 januari 2003 is de 38-urenweek in België veralgemeend en is deze CAO voorbijgestreefd.
Toch kan artikel 4 §1 nog een actuele betekenis hebben: “de toepassingsmodaliteiten van de arbeidsduurverkorting dienen 

vastgesteld te worden op het vlak van de individuele instelling”
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5.10.2 Wekelijkse arbeidsduur

Artikel 5
§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking ten laatste op 1 april 1988. 

Voor de kinderdagverblijven, de peutertuinen en de diensten voor onthaalmoeders betoelaagd 
door “Kind en Gezin” zal de datum van uitvoering later worden bepaald bij een collectieve arbeids-
overeenkomst algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit. [Redactionele opmerking: 
hiertoe werd op 23 juni 1988 een cao afgesloten die de bij Kind en Gezin de 38-urenweek invoert 
vanaf 1 januari 1989.]
Ze zal voor de instellingen die lid zijn van de Belgische Confederatie der private verzorgingsinstel-
lingen in werking treden op de dag dat de Nationale Arbeidsraad een collectieve arbeidsovereenkomst 
sluit tot vermindering van de wekelijkse arbeidsduur voor de ondernemingen die ressorteren onder 
een paritair comité dat geen collectieve arbeidsovereenkomst heeft gesloten ter uitvoering van het 
interprofessioneel akkoord 1987-1988, ondertekend op 7 november 1986. 

§2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde duur en kan worden opgezegd 
door elk van de ondertekenende partijen, mits een opzegging van drie maanden, betekend bij een 
ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de inrich-
tingen die niet aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn. 
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Tijdskrediet 5.11.1

5.11. Tijdskrediet
Collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, 
loopbaanvermindering en landingsbanen 
Cao van 2.10.2013 (KB 9.10.14, BS 28.11.14)

 · Gewijzigd door cao van 12.6.2017 (KB 16.1.2018, BS 30.1.2018 - 140261)

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle werkgevers en alle werknemers die 
ressorteren onder het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten.
Onder werknemers wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel, 
met uitzondering van de artsen.

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van het artikel 4, §1, 3° en artikel 
8 §3, van de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 103, gesloten op 27 juni 2012 in de Nationale 
Arbeidsraad, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen 
(KB 25.08.2012, BS 31.8.2012).

Artikel 3
[In uitvoering van artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, gewijzigd door de col-
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter van 20 december 2016 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, 
hebben de werknemers recht op een voltijds tijdskrediet of een halftijdse loopbaanvermindering 
tot maximaal 51 maanden :

• om voor hun kind te zorgen tot de leeftijd van 8 jaar;
• voor het verlenen van palliatieve verzorging, zoals gedefinieerd in artikel 100bis, § 2 van de 

herstelwet van 22 januari 1985;
• voor het verlenen van bijstand of verzorging aan een zwaar ziek gezins- of familielid zoals gede-

finieerd in de artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot invoering van 
een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of 
familielid.

De werknemers hebben recht op een voltijds tijdskrediet of een halftijdse loopbaanvermindering 
tot maximaal 36 maanden voor het volgen van een opleiding overeenkomstig artikel 4, § 2 van de 
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103.] (wijziging cao 12.6.2017)

Artikel 4
Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst doet geen afbreuk aan de collectieve arbeidsovereen-
komst van 17 juni 2002 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en 
vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking in de autonome revalidatiecentra 
NOK of PSY niet geïntegreerd in een ziekenhuis (K.B. van 11/6/2003 - B.S. van 7/8/2002) én de 
collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten op ondernemingsniveau, ongeacht de datum van het 
afsluiten van de ondernemingsovereenkomst.

Artikel 5
In uitvoering van artikel 8, §3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 103 gesloten in de 
Nationale Arbeidsraad op 27 juni 2012, hebben de voltijdse werknemers vanaf de leeftijd van 50 
jaar recht om zonder maximumduur hun arbeidsprestaties te verminderen met l/5de loopbaanver-
mindering, op voorwaarde dat zij voorafgaand een beroepsloopbaan van ten minste 28 jaar hebben 
doorlopen.
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5.11.2 Tijdskrediet

Artikel 6
Voor alles wat niet uitdrukkelijk geregeld is in deze collectieve arbeidsovereenkomst, gelden de 
bepalingen van bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst n° 103, alsook deze van het ko-
ninklijk besluit van 12 december 2001, gesloten in uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 
augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende 
het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot 
een halftijdse betrekking.

Artikel 7
De ondertekenende partijen van de collectieve arbeidsovereenkomst verklaren dat de werknemers 
van de sector ressorterend onder het toepassingsgebied zoals bepaald in artikel 1 van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst en die tewerkgesteld zijn in het Vlaamse Gewest, gebruik kunnen maken van 
de Vlaamse aanmoedigingspremies voor zorgkrediet, opleidingskrediet, ondernemingen in moei-
lijkheden of in herstructurering zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse regering d.d. 1 maart 
2002 houdende de hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in der privésector (B.S. 
van 20 maart 2002) of andere in dit verband door de Vlaamse overheid ingestelde maatregelen.

Artikel 8
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 2 oktober 2013 en is gesloten 
voor onbepaalde duur. Zij kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een opzeggingstermijn 
van drie maanden, gericht bij een ter post aangetekend schrijven aan de voorzitter van het paritair 
comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten.
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Minimumduur arbeidsprestatie 5.12.1

5.12. Minimumduur van een arbeidspres-
tatie

Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de minimale en aaneensluitende 
duur van elke werkperiode
Cao van 

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers die 
ressorteren onder het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, en die behoren 
tot de onderstaande sectoren onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

• de categorale ziekenhuizen, zijnde elk ziekenhuis dat uitsluitend beschikt over een G-dienst 
(revalidatie van geriatrische patiënten) en/of een Sp-dienst (gespecialiseerde dienst voor behan-
deling en revalidatie) als vermeld in artikel 5, §1, I, eerste lid, 3° en 4°, van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

• de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de dagverzorgingscentra, de 
assistentiewoningen, de centra voor kortverblijf voor bejaarden;

• de psychiatrische verzorgingstehuizen;
• de initiatieven voor beschut wonen;
• de revalidatiecentra met uitsluiting van, de instellingen waarmee het Verzekeringscomité van 

het Riziv op voorstel van het College van geneesheren directeurs, in uitvoering van artikel 22, 
6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke-
ringen gecoördineerd op 14 juli 1994, een overeenkomst heeft gesloten en die niet vallen onder 
de toepassing van artikel 5, § 1, I, 5° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
van de instellingen.

Onder werknemers wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van het vijfde Vlaams Intersec-
toraal Akkoord (‘VIA 5’) van 8 juni 2018, hoofdstuk II.2.6.3., en van het Protocolakkoord in Bijlage 
II van dit VIA 5-akkoord.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten overeenkomstig de Arbeidswet van 16 maart 
1971, Afdeling 2, artikel 21 betreffende de duur van elke werkperiode, en overeenkomstig de wet 
van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.

Artikel 3
§1. De minimale en aaneensluitende duurtijd van drie uur van een werkperiode kan worden terugge-

bracht tot twee uur onder de limitatieve voorwaarden zoals verder bepaald in onderhavige sectorale 
collectieve arbeidsovereenkomst.

§2. De sectorale sociale partners van het toepassingsgebied van onderhavige collectieve arbeidsover-
eenkomst komen overeen dat deze sectorale collectieve arbeidsovereenkomst de limitatieve lijst 
van voorwaarden bevat die in de instellingen van toepassing kunnen zijn en waaraan op het lokaal 
niveau van de instellingen geen bijkomende voorwaarden of omstandigheden kunnen worden 
toegevoegd.

§3. Voor wat betreft de instellingen zoals vermeld in artikel 1, vijfde lid, doet dit artikel 3 van on-
derhavige collectieve arbeidsovereenkomst geen afbreuk aan de toepassing van artikel 3 van de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 1992 (Koninklijk Besluit van 27 december 1993 
| Belgisch Staatsblad van 1 maart 1994) betreffende deeltijdse arbeid en minimale duur van de 
arbeidsprestaties.
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5.12.2 Minimumduur arbeidsprestatie

§4. Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst doet geen afbreuk aan in voorkomend geval reeds 
bestaande regelingen met betrekking tot de minimale en aaneensluitende duur van elke werkpe-
riode die bij collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau zijn gesloten op een datum 
uiterlijk voorafgaand de datum van ondertekening van onderhavige sectorale collectieve arbeids-
overeenkomst.

Artikel 4
§1. In alle andere situaties dan deze bepaald in onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst blijft de 

minimale duurtijd van 3 uur van een werkperiode van toepassing zoals bepaald in de Arbeidswet 
van 16 maart 1971, Afdeling 2, artikel 21.

§2. §2. Als de werkelijk geleverde arbeidsprestatie op basis van de limitatieve voorwaarden van de 
onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst toch de duur van twee uur overschrijdt, dan is de 
werkelijk gepresteerde arbeidstijd van toepassing. De toekenning van twee uur is derhalve geen 
forfaitaire toekenning wanneer de werkelijke arbeidsprestatie de twee uur overschrijdt.

Artikel 5
§1. De minimale en aaneensluitende duur van twee uur arbeidsprestaties kan alleen van toepassing 

zijn in uitzonderlijke situaties, waarbij geen aansluiting mogelijk is van deze arbeidsprestaties met 
de gangbare dienstroosters.

§2. §2. De minimale en aaneensluitende duur van twee uur arbeidsprestaties kan geen uurregeling 
op vaste of op weerkerende basis zijn, en kan bijgevolg pas voorkomen in de planning vanaf Fase 
2 van de opmaak van de uurroosters zoals bepaald in het vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord 
van 8 juni 2018, II.2.6.2.

§3. §3. De minimale en aaneensluitende duur van twee uur arbeidsprestaties kan in geen enkel geval 
aanleiding geven tot een stelsel van onderbroken dienstrooster(s).

§4. §4. Arbeidsprestaties van minder dan drie uur kunnen niet plaatsvinden tussen 22 uur en 7 uur.
§5. §5. Arbeidsprestaties van minder dan drie uur kunnen eveneens niet worden aangewend voor de 

vervanging van zieke werknemers, noch als oproepbaarheid van de werknemer.

Artikel 6
Per kalenderjaar kan een werknemer maximaal zes arbeidsprestaties verrichten met een minimale 
en aaneensluitende duur van twee uur in plaats van de normale minimale en aaneensluitende duur 
van drie uur . Als overgangsperiode voor het kalenderjaar 2018 wordt het maximaal aantal arbeids-
prestaties zoals bepaald in dit artikel vastgesteld op drie.

Artikel 7
De verplaatsingen van de werknemer voor het leveren van arbeidsprestaties van minder dan drie 
uur worden door de werkgever steeds vergoed als verplaatsingen om dienstredenen.

Artikel 8
Na elk semester zal de werkgever de Ondernemingsraad, of bij ontstentenis het Comité Preventie 
en Bescherming op het Werk, of bij ontstentenis de syndicale afvaardiging geanonimiseerd infor-
meren over het aantal en de aard van de gewerkte arbeidsprestaties van minder dan drie uur op 
ondernemingsniveau in het betrokken semester.

Artikel 9
De sectorale sociale partners van het toepassingsgebied van onderhavige collectieve arbeidsover-
eenkomst zullen deze collectieve arbeidsovereenkomst evalueren na één jaar volgend op de inwer-
kingtreding ervan.

Artikel 10
Alle geschillen, waartoe de toepassing van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst aanleiding 
kan geven, kunnen worden behandeld door het verzoeningsbureau van het paritair comité voor de 
gezondheidsinrichtingen en –diensten.
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Artikel 11
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang vanaf 1 juli 2018. Zij is gesloten 
voor onbepaalde tijd en kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een opzeggingstermijn 
van zes maanden, bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het paritair co-
mité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten die alle ondertekenende organisaties hiervan 
verwittigt. De opzeggingstermijn begint te lopen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de 
datum waarop de voorzitter van het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten 
de betrokken organisaties op de hoogte heeft gebracht van de opzegging.
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5.13. Landingsbaan
Collectieve arbeidsovereenkomst in uitvoering van de collectieve arbeidsover-
eenkomst nummer 127 van 21 maart 2017 van de Nationale Arbeidsraad, tot 
vaststelling voor 2017-2018 van het interprofessioneel kader voor de verlaging 
van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkerin-
gen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, 
zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering
Cao van 8.5.2017

Artikel 1. 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de 
instellingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten. 
Onder “werknemers” wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel. 

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt uitdrukkelijk gesloten in uitvoering van de collectieve 
arbeidsovereenkomst nummer 127 van 21 maart 2017 gesloten in de Nationale Arbeidsraad tot 
vaststelling voor 2017-2018 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens 
naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor 
werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of 
herstructurering. 

Artikel 3
De toepassingsmodaliteiten en - voorwaarden voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen betreft 
voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden 
of herstructurering, zijn deze zoals ze opgenomen zijn in de collectieve arbeidsovereenkomst num-
mer 127 van 21 maart 2017 gesloten in de Nationale Arbeidsraad tot vaststelling voor 2017-2018 
van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de 
toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange 
loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in in moeilijkheden of herstructurering.
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder werknemers met een lange loopbaan, zwaar 
beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering verstaan de werknemers die 
voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 6, § 5, 1°, 2° en 3° van het koninklijk besluit van 
12 december 2001, zoals gewijzigd door artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 december 2014.

Artikel 4
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde duur.
Zij treedt in werking op 1 januari 2017 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2018.
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5.14. Verlaging leeftijdsgrens landings-
baan (2019-2020)

Collectieve arbeidsovereenkomst in uitvoering van de collectieve arbeidsover-
eenkomst nummer 137 van 23 april 2019 van de Nationale Arbeidsraad, tot vast-
stelling voor 2019-2020 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van 
de leeftijdsgrens voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een lan-
dingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit 
een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.
Cao van 23.5.2019

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de 
instellingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en - diensten. 
Onder "werknemers" wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt uitdrukkelijk gesloten in uitvoering van de collectieve 
arbeidsovereenkomst nummer 137 van 23 april 2019 gesloten in de Nationale Arbeidsraad tot vast-
stelling voor 2019 -2020 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens 
voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers 
met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

Artikel 3
Voor de periode 2019-2020 wordt de leeftijdsgrens op 57 jaar gebracht voor de werknemers die in 
toepassing van artikel 8, § 1 van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 
juni 2012 hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking en die voldoen aan de 
voorwaarden zoals bepaald in artikel 6, § 5, 2° en 3° van het koninklijk besluit van 12 december 
2001, zoals gewijzigd door artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 december 2014.
Voor de periode 2019-2020 wordt de leeftijdsgrens op 55 jaar vastgesteld voor de werknemers die 
in toepassing van artikel 8, § 1 van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 
juni 2012 hun arbeidsprestaties verminderen met een vijfde en die voldoen aan de voorwaarden 
zoals bepaald in artikel 6, § 5, 1°, 2° en 3° van het koninklijk besluit van 12 december 2001, zoals 
gewijzigd door artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 december 2014.

Artikel 4
De toepassingsmodaliteiten en - voorwaarden voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen betreft 
voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden 
of herstructurering, zijn deze zoals ze opgenomen zijn in de collectieve arbeidsovereenkomst num-
mer 137 van 23 april 2019 gesloten in de Nationale Arbeidsraad tot vaststelling voor 2019-2020 
van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens voor wat de toegang tot 
het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, 
zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering. Voor de toepassing 
van deze overeenkomst wordt onder werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een 
onderneming in moeilijkheden of herstructurering verstaan de werknemers die voldoen aan de 
voorwaarden zoals bepaald in artikel 6, §5, 1, 2° en 3° van het koninklijk besluit van 12 december 
2001, zoals gewijzigd door artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 december 2014.

Artikel 5
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde duur. Zij treedt in werking op 
1 januari 2019 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2020. 
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5.15. Jaarlijkse vakantie
Collectieve arbeidsovereenkomst inzake de regeling jaarlijkse vakantie
Cao van 27.1.2020

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die 
ressorteren onder het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, en die behoren 
tot de onderstaande sectoren onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

• de categorale ziekenhuizen (dit is elk ziekenhuis dat uitsluitend beschikt over een G-dienst (re-
validatie van geriatrische patiënten) en/of een Sp-dienst (gespecialiseerde dienst voor behande-
ling en revalidatie) als vermeld in artikel 5, §1, I, eerste lid, 3° en 4°, van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

• de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de dagverzorgingscentra, de 
assistentiewoningen, de centra voor kortverblijf voor bejaarden

• de psychiatrische verzorgingstehuizen
• de initiatieven voor beschut wonen
• de revalidatiecentra met uitsluiting van de instellingen waarmee het Verzekeringscomité van 

het Riziv op voorstel van het College van geneesheren directeurs, in uitvoering van artikel 22, 
6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke-
ringen gecoördineerd op 14 juli 1994, een overeenkomst heeft gesloten en die niet vallen onder 
de toepassing van artikel 5, § 1, I, 5° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
van de instellingen.

Onder werknemers wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel. 

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Ak-
koord (‘VIA 5’) van 8 juni 2018, hoofdstuk 2.7.1. ‘vakantieregeling’.

 Artikel 3
Zonder afbreuk te doen aan de algemene reglementering inzake de jaarlijkse vakantie, heeft elke 
werknemer die hiervoor een aanvraag doet recht op de toekenning van een aaneensluitende vakan-
tieperiode van minstens twee opeenvolgende weken tijdens het kalenderjaar,  inclusief 3 weekends 
verbonden aan deze periode. Deze toekenning kan beperkt worden wegens organisatorische nood-
wendigheden. Onder organisatorische noodwendigheden wordt verstaan het verzekeren van de 
onontbeerlijke personeelsomkadering voor het functioneren van de dienst, nadat alle beschikbare 
ondersteunings- of vervangingsmogelijkheden binnen het huidig organisatorisch kader zijn ingezet 
tijdens de betrokken vakantieperiode.
Deze elementen maken deel uit van de interne sociaal overlegorganen.

Artikel 4 
Omwille van de continuïteit van de dienstverlening dient de verlofplanning tijdig te worden opge-
maakt. 
Hiertoe worden in de geëigende overlegorganen (Ondernemingsraad, Comité voor preventie en 
bescherming op het werk en Syndicale Afvaardiging  samen met de werkgever) of bij ontstentenis 
het arbeidsreglement, afspraken gemaakt.
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Artikel 5 
Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst kan in de instellingen en diensten onder geen enkel 
beding afbreuk doen aan meer voordelige lokale regelingen of praktijken inzake vakantieregelingen, 
daar waar deze bestaan voor het geheel of voor een gedeelte van de werknemers.
Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst doet geen afbreuk aan de mogelijkheid dat meer 
voordelige regelingen of praktijken inzake vakantieregelingen in de instellingen of diensten kunnen 
worden overeengekomen.

Artikel 6 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 27 januari 2020 en is gesloten 
voor onbepaalde tijd. Zij kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een opzeggingstermijn 
van zes maanden, gericht bij een ter post aangetekend schrijven aan de voorzitter van het paritair 
comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten.
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5.16. Jaarlijkse vakantie (VIA 6, VL)
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de toekenning van jaarlijkse va-
kantie
Cao van 10.5.2021

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van 
de hierna vermelde inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend 
en/of gesubsidieerd:

• de categorale ziekenhuizen (dit is elk ziekenhuis dat uitsluitend beschikt over een G-dienst (re-
validatie van geriatrische patiënten) en/of een Sp-dienst (gespecialiseerde dienst voor behande-
ling en revalidatie) als vermeld in artikel 5, §1, I, eerste lid, 3° en 4°, van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen);

• de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de dagverzorgingscentra, de 
assistentiewoningen, de centra voor kortverblijf voor bejaarden;

• de psychiatrische verzorgingstehuizen;
• de initiatieven van beschut wonen;
• de revalidatiecentra  met uitsluiting van, de instellingen waarmee het Verzekeringscomité van 

het Riziv op voorstel van het College van geneesheren directeurs, in uitvoering van artikel 22, 
6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke-
ringen gecoördineerd op 14 juli 1994, een overeenkomst heeft gesloten en die niet vallen onder 
de toepassing van artikel 5, § 1, I, 5° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
van de instellingen;

• de multidisciplinaire begeleidingsequipes en netwerken palliatieve zorgen.

Onder werknemers wordt verstaan: het vrouwelijk en mannelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Ak-
koord voor de social/non-profitsectoren (‘VIA6’) van 30/3/2021, LUIK II, DEEL I.9 “Jaarlijks recht 
op drie weken aaneensluitend vakantie”.

Artikel 3
Zonder afbreuk te doen aan de algemene reglementering inzake de jaarlijkse vakantie, heeft elke 
werknemer die hiervoor een aanvraag doet recht op de toekenning van een aaneensluitende vakan-
tieperiode van minstens drie opeenvolgende weken tijdens het kalenderjaar, inclusief 3 weekends 
verbonden aan deze periode. 
Deze toekenning kan uitzonderlijk beperkt worden wegens organisatorische noodwendigheden. 
Onder organisatorische noodwendigheden wordt verstaan het verzekeren van de onontbeerlijke 
personeelsomkadering voor het functioneren van de dienst, nadat alle beschikbare ondersteunings- of 
vervangingsmogelijkheden binnen het huidig organisatorisch kader zijn ingezet tijdens de betrok-
ken vakantieperiode.
Deze elementen maken deel uit van de interne sociaal overlegorganen. 

Artikel 4 
Omwille van de continuïteit van de dienstverlening dient de verlofplanning tijdig te worden opge-
maakt. 
Hiertoe worden in de geëigende overlegorganen (Ondernemingsraad, Comité voor preventie en 
bescherming op het werk en Syndicale Afvaardiging samen met de werkgever) of bij ontstentenis 
het arbeidsreglement, afspraken gemaakt.
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Artikel 5 
Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst kan in de instellingen en diensten onder geen enkel 
beding afbreuk doen aan meer voordelige lokale regelingen of praktijken inzake vakantieregelingen, 
daar waar deze bestaan voor het geheel of voor een gedeelte van de werknemers.

Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst doet geen afbreuk aan de mogelijkheid dat meer 
voordelige regelingen of praktijken inzake vakantieregelingen in de instellingen of diensten kunnen 
worden overeengekomen.

Artikel 6
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heft vanaf de datum van haar inwerkingtreding de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 27 januari 2020 inzake de regeling jaarlijkse vakantie, geregistreerd op 
19 maart 2020 onder het registratienummer 157726 en algemeen verbindend verklaard bij K.B. 
van 1 juli 2020– B.S. van 5 augustus 2020, op.

Artikel 7
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking vanaf de datum van haar afsluiting en is 
gesloten voor onbepaalde duur.
Zij kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een opzeggingstermijn van zes maanden, 
gericht bij een ter post aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Comité.

Artikel 8
Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsover-
eenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werkne-
mersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de 
notulen van de vergadering die zijn ondertekend door de voorzitter en de secretaris en goedgekeurd 
door de leden.
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5.17. Recht op deconnectie 
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het recht op deconnectie
Cao van 17.4.2023

Artikel 1 Toepassingsgebied
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en hun werknemers die 
behoren tot het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en - diensten.

Artikel 2 Voorwerp
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in toepassing van hoofdstuk 2, afdeling 2 
(Overleg over deconnectie en gebruik van digitale communicatiemiddelen) van de wet van 26 maart 
2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie.

Artikel 3 Bepalingen betreffende het recht op deconnectie
§1. Om rust- en verlofperiodes te respecteren, aan een beter evenwicht tussen werk- en privéleven te 

werken en psychosociale risico’s te voorkomen, herinneren de sociale partners aan het recht van 
elke werknemer op deconnectie.
Zij vinden het belangrijk om werkgevers en werknemers bewust en verantwoordelijk te maken 
voor de gevolgen van een overmatige connectie:

• mensen hebben omwille van hun gezondheid nood aan afwisseling tussen inspanning en ont-
spanning, 

• een efficiënte werkorganisatie kan voorkomen dat roofbouw wordt gepleegd op die rust-  en 
privé-tijd, 

• wanneer het nodig is in het belang van de organisatie of persoonlijke motieven zijn contacten 
buiten de werktijden mogelijk rekening houdend met bepaalde limieten die slechts om zeer 
specifieke redenen mogen worden overschreden en met respect van welbepaalde praktische 
modaliteiten zoals vermeld in artikel 4 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, 

• ten allen tijde moet er omzichtig en kritisch omgegaan worden met het gebruiken van elkaars 
tijd en het inbreken in de persoonlijke tijd, 

• bereikbaarheid en deconnectie moeten bespreekbare onderwerpen  zijn,
• leidinggevenden en collega’s hebben de opdracht om elkaars welzijn en grenzen op dat vlak te 

helpen respecteren, 
• we stimuleren mensen om zorgzaam te zijn voor zichzelf en ze mogen verwachten hulp te krijgen 

van hun leidinggevende en hun ruimere professionele omgeving.
§2. Onder “recht op deconnectie” wordt verstaan: het recht van de werknemer om niet bereikbaar te 

zijn en bijgevolg geen kennis te nemen van werkgerelateerde communicatie  buiten het op hem van 
toepassing zijnde uurrooster of de overeengekomen uren van bereikbaarheid. Dit geldt ook voor 
de periodes van gewettigde afwezigheid of schorsing van de arbeidsovereenkomst. 
Onder uurrooster wordt verstaan: de te presteren uurroosters opgesteld volgens de bepalingen 
vermeld in het arbeidsreglement, de individuele arbeidsovereenkomst of collectieve arbeidsover-
eenkomsten, met inbegrip van alle tijdelijke afwijkingen (zoals overuren) en concrete invullingen 
van variabele uurroosters in toepassing van de bepalingen van de arbeidswet van 16 maart 1971 
en van de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978. 

Artikel 4 Praktische modaliteiten
Praktische modaliteiten en richtlijnen met het oog op het recht op deconnectie conform artikel 3, 
§2 zijn de volgen: 



CAO-bundeling Ouderenzorg (PC330) Hoofdstuk 5. Vakantie / schorsing / arbeidstijd

5.17.2 Recht op deconnectie

• Werkgevers en werknemers waken erover in een periode van deconnectie geen contact op te 
nemen met hun collega’s om professionele redenen, tenzij om uitzonderlijke en onvoorziene 
redenen die een actie vereisen die niet kan wachten tot de volgende werkperiode. Het betreft 
situaties waarin de werking van de dienst ernstig verstoord is of dreigt te worden die potentieel 
schade veroorzaakt en die derhalve een onmiddellijke of snelle actie vereist. 

• Een werknemer kan niet gesanctioneerd worden voor (digitale) onbereikbaarheid in een periode 
van deconnectie.

• Aangezien de professionele en individuele noden sterk uiteenlopend zijn, is het raadzaam per 
team/afdeling het gesprek aan te gaan over de kwesties van deconnectie, de communicatie van 
afwezigheden en het gebruik van digitale communicatiemiddelen om hun eigen functioneren 
vast te stellen. Het doel is een consensus te bereiken over de concrete communicatiemethoden 
die moeten worden gebruikt, zowel in de dagelijkse praktijk als bij wijze van uitzondering in 
noodsituaties.

• Werknemers zijn niet verplicht om bereikbaar te zijn tijdens periodes van gewettigde afwezig-
heden of schorsing van de arbeidsovereenkomst (zoals vakantie, ziekte,…). Om dit mogelijk 
te maken zullen  de werknemer en de leidinggevende vooraf samenwerken om een mogelijke 
overdracht van zijn werk aan zijn collega’s mogelijk te maken . Hij wordt hierbij ondersteund 
door de leidinggevende.

• Leidinggevenden waken over realistische deadlines en werkbelasting.
• Leidinggevenden en collega’s waken over de correcte naleving van de richtlijnen over het gebruik 

van digitale hulpmiddelen. 
• De werkgever moedigt in geen geval het gebruik van private digitale tools aan zoals sociale 

media en dergelijke. 

Bijkomend kunnen op organisatievlak concrete praktische afspraken gemaakt over:
• De invoering van uitgesteld doorsturen van e-mails die ’s avonds worden verzonden, zodat ze 

pas ‘s ochtends worden bezorgd.
• Tijdens het onthaal van de werknemer aandacht geven aan het verstandig gebruik van digitale 

hulpmiddelen en aan de risico’s die verbonden zijn aan overmatige connectie. 
• De inschakeling van een automatische handtekening in e-mails die aangeeft dat niet onmiddel-

lijk een antwoord is vereist.
• De invoering van een “waarschuwingsbericht” als de werknemer buiten de werktijd mails verzendt.
• Vormings- en sensibiliseringsacties die rekening houden met specifieke doelgroepen zoals bij-

voorbeeld leidinggevend en vertrouwenspersoneel,…
• Een out-of-office bericht bij afwezigheden 
• Hoe binnen de organisatie gemakkelijk is terug te vinden wie wanneer aan het werk is, bijvoor-

beeld via het openstellen van een digitale agenda waarin aan- en afwezigheidsperiodes duidelijk 
worden opgenomen,… .

• …

Artikel 5 Analyse en preventie
De analyse van het risico op overmatige connectie en de preventie ervan binnen de organisatie 
maken deel uit van de verplichtingen van de organisatie op het gebied van welzijn op het werk en 
de preventie van psychsociale risico’s in overeenstemming met:

• de welzijnswet van 4 augustus 1996 en haar uitvoeringsbesluiten; 
• de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 72 van de NAR.

Het CPBW neemt, zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de andere sociaal overlegorga-
nen, actief deel aan de implementatie van de afgesproken maatregelen en ziet toe op de toepassing 
ervan. Het evalueert de getroffen maatregelen en stelt op basis van de noden aanpassingen voor. 
Daartoe komt het CPBW minstens één keer per jaar samen. 
Opleidings- en bewustmakingsacties voor werknemers en leidinggevenden inzake het doordacht 
gebruik van professionele digitale hulpmiddelen en de risico’s die verbonden zijn aan een overma-
tige connectie
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Artikel 6 
• De sectorale sociale partners engageren zich ertoe een sectoraale opleidingsaanbod aan te reiken 

over de risico’s van hyperconnectiviteit en over goede praktijken aangaande een doordacht en 
evenwichtig gebruik van digitale hulpmiddelen (zoals mobiele telefoons, smartphones, e-mails, 
enz.).

• De organisatie zal op regelmatige basis  voorlichtings- en bewustmakingsactiviteiten organiseren 
voor leidinggevenden en werknemers om hen te informeren over de risico’s en goede praktij-
ken in verband met het gebruik van digitale hulpmiddelen. Het belang van deconnectie wordt 
duidelijk uitgelegd.

• Leidinggevenden gaan het gesprek aan binnen hun team/afdeling over het evenwicht tussen 
werk en privéleven. Zij zorgen ervoor dat het werkkader toelaat om overmatige connectie te 
voorkomen.

Artikel 7 Slotbepalingen en inwerkingtreding
§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur met ingang van 

17/04/2023. 
Zij kan opgezegd worden mits aangetekend schrijven aan de Voorzitter van het Paritair Comité voor 
de gezondheidsinrichtingen en -diensten en waarvoor een opzegtermijn van 3/6 maanden geldt.

§2. Eventuele voordeligere akkoorden op het niveau van de organisatie blijven van toepassing. 
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6.1. Definitie risicogroepen 
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de omschrijving van de risicogroe-
pen voor de gezondheidssector 
Cao van 20.4.2009

 · Gewijzigd door cao van 9.12.2013 (KB 13.7.2014, BS 13.11.2014)
 · Vervangt cao van 10.9.2007

Artikel 1 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de 
instellingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten 
met uitsluiting van de ondernemingen uit de bedrijfstak van de tandprothese. Onder “werknemers” 
wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Artikel 2 
De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst leggen de regels vast welke op alle werkne-
mers van toepassing zijn.

Artikel 3
Wat betreft de gezondheidsinrichtingen en -diensten, worden als risicogroepen beschouwd :

1. De langdurige werkloze, zijnde :
 1. de werkzoekende die, gedurende de twaalf maanden die aan zijn indienstneming vooraf-

gaan, zonder onderbreking genoten heeft van werkloosheids- of wachtuitkeringen voor 
alle dagen van de week;

 2. de werkzoekende die, gedurende de twaalf maanden die aan zijn indienstneming voorafgaan, 
zonder onderbreking werkloosheidsuitkeringen genoten heeft volgens de bepalingen van 
artikel 103 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-
reglementering.

2. De laaggeschoolde werkloze, zijnde de werkzoekende, ouder dan 18 jaar, die geen houder is:
• ofwel van een diploma van het universitair onderwijs
• ofwel van een diploma of een getuigschrift van het hoger onderwijs van het lange of het korte type

3. De gehandicapte, zijnde de werkzoekende mindervalide, die op het ogenblik van zijn indienstneming 
ingeschreven is bij: het ‘Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap’, het 
Fonds Communautaire pour l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées’, of 
het ‘Dienststelle der Deutschsprachige Gemeinschaft fur Personen mit Behinderung’.

4. De deeltijds leerplichtige, zijnde de werkzoekende van minder dan 18 jaar die onderworpen is aan 
de deeltijdse leerplicht en die het secundair onderwijs met volledig leerplan niet meer volgt.

5. De herintreder, zijnde de werkzoekende die tegelijkertijd de volgende voorwaarden vervult:
 1. geen werkloosheidsuitkeringen of loopbaanonderbrekingsuitkeringen genoten heeft gedu-

rende de periode van drie jaar die zijn indienstneming voorafgaat;
 2. geen beroepsactiviteit verricht heeft gedurende de periode van drie jaar die zijn indienst-

neming voorafgaat ;
 3. voor de periode van drie jaar voorzien in 1° en 2°, zijn beroepsactiviteit onderbroken heeft 

ofwel nooit een dergelijke activiteit begonnen is.
6. De bestaansminimumtrekker, zijnde de werkzoekende die op het ogenblik van zijn indienstneming 

sinds zes maanden zonder onderbreking het bestaansminimum ontvangt.
7. De laaggeschoolde werknemer, zijnde de werknemer, ouder dan 18 jaar die geen houder is

van :
• ofwel een diploma van het universitair onderwijs ;
• ofwel een diploma of een getuigschrift van het hoger onderwijs van het lange of het korte type.
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8. De werknemers getroffen door collectieve afdankingen of een herstructureringsplan met meer in 
het bijzonder het personeel van de laboratoria voor klinische biologie.

9. De werknemers waartoe het bevoegde Fonds voor Bestaanszekerheid bijzondere maatregelen heeft 
bepaald.

Artikel 4
§1. In toepassing van artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van 

artikel 189, 4de lid van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) wordt een 
inspanning van tenminste 0,05 pct. van de loonmassa, bedoeld in artikel 189, 1ste en 4de lid van 
dezelfde wet, voorbehouden aan één of meerdere van de volgende risicogroepen :

1° de werknemers van minstens 50 jaar oud die in de sector werken;
2° de werknemers van minstens 40 jaar oud die in de sector werken en bedreigd zijn met ontslag :

 a. hetzij doordat hun arbeidsovereenkomst werd opgezegd en de opzeggingstermijn loopt;
 b. hetzij doordat zij tewerkgesteld zijn in een onderneming die erkend is als onderneming in 

moeilijkheden of in herstructurering;
 c. hetzij doordat zij tewerkgesteld zijn in een onderneming waar een collectief ontslag werd aan-

gekondigd;
3° de niet-werkenden en de personen die sinds minder dan één jaar werken en niet-werkend waren 

op het ogenblik van hun indiensttreding. Onder “niet-werkenden” wordt verstaan :
 a. de langdurig werkzoekenden, zijnde de personen in het bezit zijn van een werkkaart, bedoeld 

in artikel 13 van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerk-
stelling van langdurig werkzoekenden;

 b. de uitkeringsgerechtigde werklozen;
 c. de werkzoekenden die laaggeschoold of erg-laaggeschoold zijn in de zin van artikel 24 van de 

wet van 24 december 1999 ter bevordering van de tewerkstelling;
 d. de herintreders, zijnde de personen die zich na een onderbreking van minstens één jaar terug 

op de arbeidsmarkt begeven;
 e. de personen die gerechtigd zijn op maatschappelijke integratie in toepassing van de wet van 

26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en personen die gerechtigd 
zijn op maatschappelijke hulp in toepassing van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 f. de werknemers die in het bezit vin van een verminderingskaart herstructureringen in de zin van 
het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen;

 g. de werkzoekenden die niet de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten, of 
van wie minstens één van de ouders deze nationaliteit niet bezit of niet bezat bij overlijden, 
of van wie minstens twee van de grootouders deze nationaliteit niet bezitten of niet bezaten 
bij overlijden.

4° de personen met een verminderde arbeidsgeschiktheid, namelijk :
• de personen die voldoen aan de voorwaarden om ingeschreven te worden in een regionaal agent-

schap voor personen met een handicap;
• de personen met een definitieve arbeidsongeschiktheid van minstens 33 pct.;
• de personen die voldoen aan de medische voorwaarden om recht te hebben op een inkomens-

vervangende of een integratietegemoetkoming ingevolge de wet van 27 februari 1987 op de 
tegemoetkomingen aan personen met een handicap;

• de personen die als doelgroepwerknemer tewerkgesteld zijn of waren bij een werkgever die valt 
onder het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen;

• de gehandicapte die het recht op verhoogde kinderbijslag opent op basis van een lichamelijke of 
geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 pct.;

• de personen die in het bezit zijn van een attest afgeleverd door de Algemene Directie personen 
met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het verstrekken van 
sociale en fiscale voordelen;

• de persoon met een invaliditeitsuitkering of een uitkering voor arbeidsongevallen of beroeps-
ziekten in het kader van programma ‘s tot werkhervatting;
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5° de jongeren die nog geen 26 jaar oud zijn en opgeleid worden, hetzij in een stelsel van alternerend 
leren, hetzij in het kader van een individuele beroepsopleiding in een onderneming, bedoeld in artikel 
27, 6°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, 
hetzij in het kader van een instapstage, bedoeld in artikel 36quater van hetzelfde koninklijk besluit 
van 25 november 1991.
Voor de toepassing van het vorig lid wordt verstaan onder “sector” : het geheel van werkgevers die 
onder een zelfde paritair comité of autonoom paritair subcomité ressorteren.

§ 2. In toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 
189, 4de lid van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) wordt minstens 
de helft van de in paragraaf één van dit artikel bedoelde inspanning besteed aan initiatieven ten 
voordele van één of meerdere van de volgende groepen :

 a. de in paragraaf 1, 5°, bedoelde jongeren;
 b. de in paragraaf 1, 3° en 4°, bedoelde personen die nog geen 26 jaar oud zijn.]1

Artikel 5
Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 
2007 gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten betreffende de 
omschrijving van de risicogroepen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 1 juli 
2008 (Belgisch Staatsblad van 12 augustus 2008).

Artikel 6
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2009 en is gesloten voor een 
onbepaalde duur. 
Elk van de ondertekenende partijen kan ze opzeggen mits het naleven van een opzeggingstermijn 
van drie maanden. Deze opzegging wordt bij een ter post aangetekende brief aan de voorzitter van 
het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten en aan elk van de ondertekenende 
partijen betekend.
De opzegtermijn begint te lopen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de opzegging.

1 Artikel ingevoegd door cao van 9.12.2013 (geldig vanaf 1.1.2013)
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6.2. Statuten fonds risicogroepen
Collectieve arbeidsovereenkomst tot oprichting van een fonds voor bestaansze-
kerheid voor de privé-rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen en tot vaststel-
ling van zijn statuten
Cao van 8.10.2008 (KB 8.3.2009, BS 18.5.2009)

 · Gewijzigd bij cao van 11.5.2015 (KB 8.1.2016, BS 26.2.2016 - 127798/CO/330)

A. OPRICHTING 

Artikel 1
Bij deze collectieve arbeidsovereenkomst en bij toepassing van de wet van 7 januari 1958 betreffende 
de fondsen voor bestaanszekerheid, richt het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen 
en -diensten een fonds voor bestaanszekerheid op, voor de privé-rusthuizen en de rust- en 
verzorgingstehuizen waarvan de statuten hierna zijn vastgesteld. 

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van:

• de rusthuizen 
• de rust- en verzorgingstehuizen 
• de serviceflats
• de dagverzorgingscentra voor bejaarden
• de dagcentra voor bejaarden

die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten.

Onder “werknemers” wordt verstaan het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendenpersoneel. 

Artikel 3
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking op 1 januari 2008 en houdt op van kracht 
te zijn op 31 december 2008. 

Zij wordt van jaar tot jaar stilzwijgend verlengd, behoudens opzegging door één van de partijen 
voor 30 juni van elk jaar. 

De opzegging dient betekend te worden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter 
van het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten en waarvan deze laatste 
een kopij aan elk der ondertekenende partijen bezorgt.

B. STATUTEN 

HOOFDSTUK 1 - BENAMING EN MAATSCHAPPELIJK ZETEL 

Artikel 4
Met ingang van 1 januari 2008 wordt een fonds voor bestaanszekerheid opgericht, genaamd “Sociaal 
Fonds voor de privé-rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen”, waarvan de zetel met ingang 
van 15 december 2014 is overgeplaatst naar Sainctelettesquare 13-15 te 1000 Brussel.

Deze zetel kan bij unanieme beslis sing van het beheerscomité, voorzien bij artikel 12, elders over-
geplaatst worden.
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HOOFDSTUK 2 - DOEL 

Artikel 5
Het fonds verzekert de bevordering en de financiering van de onderzoeks-, tewerkstellings- en 
opleidingsinitiatieven onder meer ten behoeve van risicogroepen die zijn of zouden kunnen aange-
worven worden in de sector. Het heeft eveneens tot doel de kosten te helpen financieren voor het 
opstellen van een functieclassificatie alsmede alle werkzaamheden die hiervoor nodig zijn.

Het fonds heeft inzonderheid als taak de daartoe door de Rijksdienst voor sociale zekerheid geïnde 
bijdragen te ontvangen, te beheren en toe te wijzen voor de doeleinden waarvoor ze bestemd 
zijn. 

HOOFDSTUK 3 - FINANCIERING 

Artikel 6
De geldmiddelen van het fonds bestaan uit bijdragen gestort door de werkgevers die onder de bev-
oegdheid van deze collectieve arbeidsovereenkomst ressorteren, evenals uit de eventuele intrestop-
brengst van deze gekapitaliseerde bijdragen. 

Artikel 7
§1. Het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten bepaalt bij collectieve arbeids-

overeenkomst de bijdrage die de werkgevers moeten afdragen aan het Fonds.
§2. Bij beslissing van het beheerscomité van het fonds, voorzien bij artikel 12, goedgekeurd in het 

paritair comité, kunnen de bijdragen derwijze bepaald worden dat een nodig geachte financiële 
re serve wordt verzekerd. 

Artikel 8
De bijdragen worden geïnd en ingevorderd door de Rijksdienst voor sociale zekerheid bij toe passing 
van artikel 7 van de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid. 

Artikel 9
De administratiekosten van het fonds wor den elk jaar vastgesteld door het paritair beheers comité 
voorzien bij artikel 12. 

Deze kosten worden in eerste instantie gedekt door de renten van de kapitalen voortkomend van 
de storting van de bijdragen en eventueel bijkomend door een afhouding op de voorziene bijdragen 
en waarvan het bedrag vastgesteld is door het voor noemd beheerscomité.

HOOFDSTUK 4 - RECHTHEBBENDEN, TOEKENNING EN VEREFFENING VAN DE 
VOORDELEN

Artikel 10
De werknemers van de inrichtingen be doeld onder artikel 2 hebben recht op de sociale voordelen 
waarvan het bedrag, de aard en de toe kenningsvoorwaarden worden bepaald door het beheerscomité 
waarvan sprake in artikel 12. 

Artikel 11
De uitbetaling van de voordelen kan in geen geval afhankelijk gemaakt worden van de be taling der 
verschuldigde bijdragen door de werkge ver.
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HOOFDSTUK 5 - BEHEER 

Artikel 12
Het fonds wordt beheerd door een paritair beheerscomité bestaande uit veertien effectieve leden-
beheerders. 

Deze leden worden aangeduid door en onder de le den van het betrokken paritair comité, voor de 
helft op voordracht van de beroepsorganisaties van de werkgevers en voor de andere helft op voor-
dracht van de werknemersorganisaties. 

De leden van het beheerscomité worden aangesteld voor dezelfde periode als deze van hun mandaat 
van lid van het Paritair Comité voor de gezond heidsinrichtingen en -diensten. 

Het mandaat van lid van het beheerscomité vervalt door ontslag, overlijden of wanneer zijn man-
daat als lid van het Paritair Comité voor de gezond heidsinrichtingen en -diensten een einde neemt 
of wegens ontslag gegeven door de organisatie die hem voorgedragen heeft. Het nieuw lid voltooit 
desgevallend het mandaat van zijn voorganger. 

De mandaten van de leden van het beheerscomité zijn hernieuwbaar. 

Artikel 13
De beheerders van het fonds gaan geen en kele persoonlijke verplichting aan in verband met verbin-
tenissen van het fonds. Hun verantwoorde lijkheid beperkt zich tot de uitvoering van het man daat 
van beheer dat zij ontvangen hebben.

Artikel 14
Het beheerscomité kiest elk jaar een voorzitter en een ondervoorzitter onder zijn leden Wanneer 
de voorzitter tot de werknemers-organisatie behoort, behoort de ondervoorzitter tot de werkge-
versorganisatie en omgekeerd

De beurtwisseling in de toekenning van deze functies voor de ene of de andere hogergenoemde 
organisatie heeft jaarlijks plaats, tenzij het beheerscomité er eenparig anders over beslist.

Artikel 15
Het beheerscomité beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor het beheer en de admin-
istratie van het fonds, binnen de limieten ge steld door de wet of deze statuten. 

Tenzij andersluidende beslissing van het beheers comité treedt dit laatste al in zijn handelingen 
op en handelt het in rechte via de voorzitter en de ondervoorzitter gezamenlijk, elk desgevallend 
vervangen door een afgevaardigde-beheerder, door het be heerscomité daartoe aangesteld. 

Het beheerscomité heeft onder meer als opdracht: 

1. over te gaan tot de eventuele aanwerving en af danking van het personeel van het fonds; 
2. controle te doen en alle nodige maatregelen te treffen voor de uitvoering van deze statu-

ten; 
3. de administratiekosten alsmede het aandeel van de jaarlijkse inkomsten die deze dekken, vast 

te stellen; 
4. tijdens de maand juni van elk jaar schriftelijk verslag over te maken aan het Paritair Comité 

voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten over de vervulling van zijn opdracht. 
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Artikel 16
Het beheerscomité vergadert minstens éénmaal per semester ter zetel van het fonds, hetzij op uit-
nodiging van de voorzitter ambtshalve hande lend, hetzij op vraag van tenminste de helft der le den 
van het beheerscomité, evenals op vraag van een der vertegenwoordigde organisaties. 

De uitnodigingen moeten de agenda bevatten. De notulen worden opgemaakt door de secretaris, aan-
gewezen door het beheerscomité en ondertekend door degene die de vergadering heeft voorgezeten. 
Uittreksels uit deze notulen worden door de voor zitter en de ondervoorzitter ondertekend. 

Artikel 17
Het beheerscomité kan slechts geldig ver gaderen en beslissen indien minstens de helft zowel van de 
leden van de werknemersafvaardiging als van de leden van de werkgeversafvaardiging aan wezig is.

Elke organisatie, vertegenwoordigd in de beheerraad mag zich geldig laten vertegenwoordigen door 
maximum een persoon die geen lid is van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen 
en –diensten, in de plaats van een lid van dit paritair comité voor zover deze persoon vooraf een 
volmacht heeft gekregen.

Er wordt een lijst met namen van de personen opgesteld die in aanmerking kunnen komen om van 
een volmacht gebruik te maken.

Deze lijst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de beheerraad.

De beslissingen van het beheerscomité worden integraal getroffen bij eenparigheid van stemmen 
van de aanwezige leden, behoudens andersluidende bepalingen in het huishoudelijk reglement dat 
door het beheerscomité wordt opgesteld. 

HOOFDSTUK 6 - CONTROLE 

Artikel 18
Overeenkomstig artikel 12 van de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor be-
staanszekerheid, duidt het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten minstens 
één expert-boekhouder aan ter controle van het be heer van het fonds. 

Deze moet minstens één maal per jaar verslag uit brengen bij het Paritair Comité voor de gezond-
heidsinrichtingen en -diensten. 

Bovendien licht hij het beheerscomité van het fonds regelmatig in over de resultaten van zijn onderzoe-
ken en doet de aanbevelingen die hij nodig acht. 

HOOFDSTUK 7 - BALANS EN REKENINGEN 

Artikel 19
Elk jaar vanaf 2008 wordt op 31 december de “balans en rekeningen” van het verlopen dienst jaar 
afgesloten. De eerste “balans en rekeningen” zal de startperiode van 2008 bevatten. 

HOOFDSTUK 8 - ONTBINDING EN VEREFFENING 

Artikel 20
Het fonds wordt ontbonden door het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten 
ingevolge een gebeurlijke vooropzeg, zoals voorzien door artikel 3.

Voornoemd paritair comité beslist over de bestemming van de goederen en waarden van het fonds 
na betaling van het pas sief. Deze bestemming moet in overeenstemming zijn met het doel waartoe 
het fonds werd opgericht. 

Het voornoemde paritair comité duidt de vereff enaars aan onder de leden van het beheerscomité.
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HOOFDSTUK 9 - SLOTBEPALINGEN

Artikel 21
Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 
september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en- diensten, 
houdende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd “Sociaal Fonds voor de 
privérusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen” en vaststelling van zijn statuten, geregis-
treerd op 8 november 2007 onder het nummer 85670/CO/330.
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6.3. Bijdragen fonds risicogroepen
Bedrag en de wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstel-
lingsinitiatieven voor risicogroepen voor de privé-rusthuizen en de rust- en ver-
zorgingstehuizen
Cao van 8.5.2017 (geldig tot 31.12.2008)

 · Vervangt cao van 11.5.2015
 · Vervangt cao van 22.1.2007

 · Gewijzigd bij cao van 19.5.2008 (KB 8.3.2009, BS 18.5.2009) 
Gewijzigd bij cao van 9.3.2009

 · Gewijzigd bij cao van 9.5.2011
 · Gewijzigd bij cao van 13.5.2013 (KB 26.1.2014, BS 16.5.2014)
 · Gewijzigd bij cao van 12.7.2021

HOOFDSTUK 1 - TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van :

• de rusthuizen voor bejaarden;
• de rust- en verzorgingstehuizen;
• de serviceflats;
• de dagverzorgingscentra voor bejaarden;
• de dagcentra voor bejaarden,

die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten.

Onder “werknemers” wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Artikel2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van de wet van 27 december 
2006 houdende diverse bepalingen, inzonderheid Titel XIII, hoofdstuk VIII, afdeling 1, artikel 190 
§2, 2de lid

HOOFDSTUK 2 - BESCHIKKINGEN

Artikel 3
Onder voorbehoud van de activering van de wetgeving inzake de risicogroepen op basis van artikel 
195 van de wet van 27.12.2006 verbinden de in artikel 1 bedoelde werkgevers er zich toe maatre-
gelen te nemen ter bevordering van de tewerkstelling en de vorming van personen die behoren tot 
de risicogroepen of op wie een begeleidingsplan van toepassing is.

Tot de risicogroepen behoren de personen vermeld in artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 20 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, 
betreffende de omschrijving van de risicogroepen voor de gezondheidssector.

Artikel 4
De kost van deze initiatieven staat gelijk met de opbrengst van een bijdrage van 0,30 pct tijdens 
het vierde kwartaal van 2021, van 0,20% tijdens het eerste kwartaal van 2022 en van 0,10 pct 
tijdens het tweede, derde en vierde kwartaal van 2022, berekend op grond van het volledige loon 
van de werknemers, zoals bedoeld in artikel 23 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene 
beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (Belgisch Staatsblad van 2 juli 1981) en de 
uitvoeringsbesluiten van deze wet, die tewerkgesteld zijn door de in artikel 1 bedoelde werkgevers
[gewijzigd door cao van 12.07.2021]
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HOOFDSTUK 3 - TOEPASSINGSMODALITEITEN

Artikel 5
Partijen komen overeen om de inning van de in artikel 4 bepaalde bijdrage toe te vertrouwen aan 
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en dit voor rekening van het Sociaal Fonds voor de privé-
rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen, opgericht bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 
10 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten.

Artikel 6
De opbrengst van deze bijdrage wordt onder meer gebruikt om personeel aan te werven en om 
vormingsinitiatieven te nemen voor risicogroepen die aangeworven zouden kunnen worden in de 
sector of reeds aangeworven zijn en om de uitbouw van een sectorale functieklassificatie en de 
werkzaamheden hieromtrent te ondersteunen.

Artikel 7
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 12 juli 2021 en treedt buiten 
werking op 31 december  2022.[gewijzigd door cao van 12.07.2021]

Artikel 8
Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsover-
eenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werkne-
mersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de 
notulen van de vergadering die zijn ondertekend door de voorzitter en de secretaris en goedgekeurd 
door de leden.[gewijzigd door cao van 12.07.2021]
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6.4. Statuten intersectoraal fonds risico-
groepen 

Collectieve arbeidsovereenkomst tot oprichting van een fonds voor bestaansze-
kerheid genaamd “Intersectoraal fonds voor de gezondheidsdiensten” en vast-
stelling van de statuten.
Cao van 4.9.2000 (BS van 9.1.2005)

 · Gewijzigd bij cao van 25.5.2004 (KB 10.10.2005, BS 9.11.2005)
 · Gewijzigd bij cao van 8.10.2007
 · Gewijzigd bij cao van 11.5.2015
 · Gewijzigd bij cao van 11.2.2019

A. OPRICHTING

Artikel 1
Bij deze collectieve arbeidsovereenkomst en bij toepassing van artikel 1, eerste lid, 1° van de wet van 
7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid (Belgisch Staatsblad van 7 februari 
1958) richt het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten een fonds voor be-
staanszekerheid op, waarvan de statuten hierna zijn vastgesteld.

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van 
de instellingen welke onder het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten- en inrichtingen res-
sorteren, met uitsluiting van deze voor de tandprothese.
Onder “werknemers” wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk bediendepersoneel.

Artikel 3
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking op 1 januari 2019 en is gesloten voor on-
bepaalde duur. Zij kan door elke van de partijen worden opgezegd voor 30 juni van ieder jaar, met 
uitwerking op 1 januari van het daaropvolgend jaar.
De opzegging dient betekend te worden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter 
van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten.
De voorzitter bezorgt een kopie van de opzegging aan elk der ondertekenende partijen, alsook aan 
de Minister van Werkgelegenheid en aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 
2009 betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd “Intersectoraal 
Fonds voor de gezondheidsdiensten” en vaststelling van de statuten (registratienummer 100222/
co/330 – KB 16/12/2010 – BS 20/01/2011), en de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2015 
tot overplaatsing van de zetel
van het “Intersectoraal Fonds voor de gezondheidsdiensten”  (registratienummer 127305/co/330 
– KB 26/10/2015 – BS 24/11/2015)

B. STATUTEN

HOOFDSTUK 1 - BENAMING

Artikel 4 
Met ingang van 1 januari 2019 wordt een fonds voor bestaanszekerheid opgericht genaamd ‘Inter-
sectoraal Fonds voor de gezondheidsdiensten’.
De maatschappelijke en de administratieve zetel van het fonds is gevestigd te VESOFO, Sainctelet-
tesquare 13-15 te 1000 Brussel 
Deze zetels kunnen bij unanieme beslissing van de raad van beheer van het fonds, voorzien bij artikel 
11, elders overgeplaatst worden. De raad van Beheer betekent zijn beslissing aan de voorzitter van 
het paritair comité en aan de Minister van Werkgelegenheid.
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HOOFDSTUK 2 - DOEL

Artikel 5
Het fonds, opgericht door deze collectieve arbeidsovereenkomst, heeft als doel het beheer van de 
gemutualiseerde som van de bijdragevermindering ter beschikking gesteld door het fonds voor 
bestaanszekerheid ‘sociale maribel’ van het paritair comite voor de gezondheidsinrichtingen en 
–diensten. 
Het fonds is belast met :

• het ontvangen van de som van de bijdrageverminderingen vermeld in alinea 1;
• het toekennen van de som van de bijdrageminderingen aan de werkgevers die een werknemer 

hebben aangeworven of die een werknemer aangeworven hebben ter vervanging van een werk-
nemer die een kwalificerende opleiding volgt via tussenkomst van het fonds. 

Artikel 6
In het kader van het doel omschreven in artikel 5 kan het fonds de toelating vragen om een gedeelte 
van de som van de bijdrageverminderingen bedoeld in artikel 5, alinea 1 van deze overeenkomst te 
gebruiken ter dekking van de personeels- en administratiekosten.

Artikel 7
In het kader van het doel omschreven in artikel 5 vervult het fonds alle opdrachten toevertrouwd 
aan de sectorale fondsen door en/of krachtens het koninklijk besluit van 18 juli 2002.

HOOFDSTUK 3 - FINANCIERING

Artikel 8
De geldmiddelen van het fonds bestaan uit :

• de som van de bijdrageverminderingen vermeld in artikel 5, alinea 1 van deze overeenkomst, 
met inbegrip van de renten;

• de andere geldmiddelen die zouden toegekend worden door of krachtens een sectorale collectieve 
arbeidsovereenkomst om de in artikel 9 bedoelde administratiekosten te dekken.

Artikel 9
De administratiekosten worden elk jaar vastgesteld door de raad van Beheer voorzien bij artikel 11.
Deze kosten worden uitsluitend gedekt door:

• de tussenkomsten bedoeld in artikel 6;
• de eventuele middelen die ter beschikking worden gesteld door of krachtens een sectorale col-

lectieve arbeidsovereenkomst.

HOOFDSTUK 4 - RECHTHEBBENDEN, TOEKENNING EN BETALING VAN DE BIJ-
DRAGEVERMINDERINGEN

Artikel 10
De werkgevers ontvangen de tussenkomsten van het fonds volgens de modaliteiten voorzien en/
of krachtens het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de be-
vordering van de tewerkstelling in de non-profit sector alsook door en/of krachtens de volgende 
collectieve arbeidsovereenkomsten : 

• de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de 
gezondheidsinrichtingen en –diensten, houdende maatregelen met het oog op de bevordering 
van de tewerkstelling in de privé-ziekenhuizen;

• de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de 
gezondheidsinrichtingen en –diensten, houdende maatregelen met het oog op de bevordering van 
de tewerkstelling in de sector van de rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen;

• de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de 
gezondheidsinrichtingen en –diensten, houdende maatregelen met het oog op de bevordering 
van de tewerkstelling in de sector van de thuisverpleging;
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• de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de 
gezondheidsinrichtingen en –diensten, houdende maatregelen met het oog op de bevordering 
van de tewerkstelling in de sector van de autonome revalidatiecentra;

• de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de 
gezondheidsinrichtingen en –diensten, houdende maatregelen met het oog op de bevordering 
van de tewerkstelling in de sector van initiatieven voor beschut wonen, de wijkgezondheidscentra 
en de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België.

• de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de 
gezondheidsinrichtingen en –diensten, houdende maatregelen met het oog op de bevordering 
van de tewerkstelling in de sector van de bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en –diensten 
en andere bicommunautaire welzijnsdiensten gelegen in het  Brussels Hoofdstedelijk Gewest

• de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de 
gezondheidsinrichtingen en –diensten, houdende maatregelen met het oog op de bevordering 
van de tewerkstelling in de sector van de gezondheidsinrichtingen en -diensten.

HOOFDSTUK 5 - BEHEER

Artikel 11
Het fonds wordt bestuurd door een paritaire raad van beheer samengesteld uit 16 effectieve leden.
Deze leden worden aangeduid door het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -dien-
sten, voor de helft op voordracht van de representatieve werkgeversorganisaties en voor de andere 
helft op voordracht van de representatieve werknemersorganisaties.

Artikel 12
De leden van de raad van beheer worden aangesteld voor dezelfde periode als deze van hun mandaat 
als lid van het paritair comité.
Het mandaat van het lid van de raad van beheer vervalt door ontslagneming of door overlijden of 
wanneer de duur van het mandaat is verstreken of wanneer de organisatie die het lid heeft voor-
gedragen om zijn vervanging verzoekt of wanneer de betrokkene geen deel meer uitmaakt van de 
organisatie die hem voorgedragen heeft.
Het nieuw lid voltooit desgevallend het mandaat van zijn voorganger.
De mandaten van de leden van de raad van beheer zijn hernieuwbaar.

Artikel 13
De leden van de raad van beheer gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan in verband met de 
verbintenissen aangegaan door het fonds.
Hun verantwoordelijkheid beperkt zich tot de uitvoering van hun mandaat.

Artikel 14
De raad van beheer kiest elk jaar een voorzitter en een ondervoorzitter onder zijn leden, beurtelings 
uit de werknemersafvaardiging en uit de werkgeversafvaardiging.
Hij duidt eveneens de persoon aan die met het secretariaat wordt belast.

Artikel 15
De raad van beheer beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor het beheer en de admi-
nistratie van het fonds, binnen de limieten gesteld door en/of krachtens de wet van 7 januari 1958, 
deze statuten en het koninklijk besluit van 18 juli 2002.
Tenzij andersluidende beslissing van de raad van beheer treedt deze laatste in al zijn handelingen 
op en handelt hij in rechte via de voorzitter en de ondervoorzitter gezamenlijk, elk desgevallend 
vervangen door een lid van de raad daartoe door de raad van beheer aangesteld.
De raad van beheer heeft onder meer als opdrachten:

• het toekennen van de som van de bijdrageverminderingen overeenkomstig de bepalingen bedoeld 
in artikel 5, alinea 2 en het opvolgen van deze toekenning;

• over te gaan tot de eventuele aanwerving en afdanking van het personeel van het fonds;
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• controle uit te oefenen en alle nodige maatregelen te treffen voor de uitvoering van deze statuten;
• de administratiekosten vast te stellen;
• tijdens de maand juni van elk jaar schriftelijk verslag over te maken aan het Paritair Comité voor 

de gezondheidsinrichtingen en -diensten over de vervulling van zijn opdrachten;
• aan de bevoegde instanties de verslagen voorzien door en/of krachtens het koninklijk besluit 

van 18 juli 2002 over te maken.

Artikel 16
De raad van beheer vergadert minstens éénmaal per semester.
De raad vergadert hetzij op uitnodiging van de voorzitter ambtshalve handelend, hetzij op vraag 
van tenminste de helft van zijn leden hetzij op vraag van een der in zijn schoot vertegenwoordigde 
organisaties. De uitnodigingen moeten de dagorde bevatten.
De notulen worden opgemaakt door de secretaris aangewezen door de raad van beheer en onderte-
kend door degene die de vergadering heeft voorgezeten. Uittreksels uit deze notulen worden door 
de voorzitter en de ondervoorzitter ondertekend.

Artikel 17
De raad van beheer kan slechts geldig vergaderen en beslissen indien minstens de helft zowel van de 
leden van de werknemersafvaardiging als van de leden van de werkgeversafvaardiging aanwezig is.

Artikel 18
Behoudens andersluidende bepalingen in het huishoudelijk reglement opgesteld door de raad van 
beheer worden zijn beslissingen getroffen bij eenparigheid van stemmen van de aanwezige leden.

HOOFDSTUK 6 - CONTROLE

Artikel 19
Overeenkomstig artikel 12 van de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaansze-
kerheid (Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958) duidt het paritair comité een bedrijfsrevisor aan 
ter controle van het beheer van het Fonds. Bovendien licht hij de raad van beheer van het fonds 
regelmatig in voer de resultaten van zijn onderzoeken en doet de aanbevelingen die hij nodig acht.

HOOFDSTUK 7 - BALANS EN REKENINGEN

Artikel 20
Elk jaar worden op 31 december de balans en rekeningen van het verlopen dienstjaar afgesloten.

HOOFDSTUK 8 - ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 21
Het fonds is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 22
Het wordt ontbonden door het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten in-
gevolge een gebeurlijke vooropzeg zoals voorzien in artikel 3.

Artikel 23
Na betaling van het passief, worden de goederen en waarden van het fonds overgeheveld naar een 
non-profit fonds met gelijkaardige doelstellingen. 
Het voornoemd Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten duidt de vereffenaars 
aan onder de leden van de raad van beheer van het fonds.
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6.5. Vormingsproject tot verpleegkundige
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende een vormingsproject tot verpleeg-
kundigen
Cao van 27.1.2020

 · vervang cao van 12.3.2018
 · vervangt cao van 13.2.2017
 · vervangt cao van 23.2.2016 (regnr. 135634)
 · vervangt cao van 12.5.2014 (KB 22.2.2015, BS 5.3.2015)
 · vervangt cao van 13.5.2013 (KB 18.3.2015, BS 26.3.2015)
 · vervangt cao van 11.6.2012

 · gewijzigd door cao van 31.3.2010
 · vervangt cao van 20.4.2009

 
Gezien punt 6 van het meerjarenplan van 1 maart 2000 voorziet in een “vormingsproject voor 
verpleegkundigen”, wordt het volgende overeengekomen.

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van 
de instellingen welke onder het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten- en inrichtingen res-
sorteren, met uitsluiting van deze voor de tandprothese. Onder “werknemers” wordt verstaan: het 
mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst verleent aan de werknemers die voldoen aan de criteria bepaald 
in artikel 3, het recht op een wijziging van de aard van hun prestaties met behoud van het loon. 
Deze wijziging bestaat in het volgen, gedurende maximum vier jaar, van een opleiding tot verpleeg-
kundige (gebrevetteerde, gediplomeerde, gegradueerde of bachelor) in het voltijds onderwijs of van 
het onderwijs voor sociale promotie.

TOELATINGSCRITERIA

Artikel 3
De toelatingscriteria tot de opleiding zijn de volgende:
voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het onderwijs:

• diploma secundair onderwijs of gelijkgesteld of
• diploma hoger beroepssecundair onderwijs (DHBO) voor het aanvullend beroepsonderwijs.
• thans tenminste halftijds tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst die de duur van de 

opleiding overlapt in een instelling die behoort tot de sectoren bedoeld in artikel 1;
• niet reeds in het bezit zijn van het diploma van gebrevetteerde, gediplomeerde, gegradueerde 

of bachelor in de verpleegkundige, noch in het bezit zijn van een Bachelor- of Masterdiploma;
• anciënniteitsvoorwaarde: In de vijf jaar onmiddellijk voor het aanvatten van de opleiding (1 

september) een minimumervaring van 2 jaar opgedaan hebben in één of meerdere instellingen 
die behoren tot de sectoren, bedoeld in artikel 1. Wanneer een werknemer eerder tewerkgesteld 
was in een openbare instelling waar soortgelijke activiteiten worden uitgeoefend als beschreven 
in het toepassingsgebied van het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten, 
wordt zijn anciënniteit in deze instelling gelijkgesteld om na te kijken of aan de anciënniteits-
voorwaarde is voldaan.

• geslaagd zijn in de selectieproef ingericht door de gewestelijke tewerkstellingsdiensten, waarbij 
per periode van 5 jaar beginnend vanaf de eerste deelname aan de selectieproef, maximaal twee 
maal mag deelgenomen worden aan selectietesten. De deelname aan testen vóór 1 april 2013, 
worden daarin niet meegeteld. 

• zich inschrijven voor de opleiding vóór 15 september 2020, behalve in gevallen erkend door de 
hierna vermelde Raad van Beheer.

• Niet aangeworven zijn als vervanger van een werknemer in opleiding, conform artikel 6 van deze 
collectieve arbeidsovereenkomst, voor zover de vervangingsperiode nog loopt.

• Niet eerder de opleiding voorzien in deze collectieve arbeidsovereenkomst gestart zijn.
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Deze toelatingscriteria zullen worden gecontroleerd door de Raad van Beheer van het Intersectoraal 
Fonds voor de Gezondheidsdiensten op basis van een formulier ad hoc ondertekend door de be-
trokken werknemer waarbij een tewerkstellingsattest is gevoegd, ondertekend door zijn werkgever.
Rekening houdend met het aantal financierbare plaatsen kan de Raad van Beheer van het Fonds een 
orde van prioriteit op de kandidaturen toepassen voor de toegang tot opleiding.
De Raad van Beheer zal rekening houden met volgende selectiecriteria:

1. De testresultaten
 2. De duur van de opleiding nodig om een diploma te behalen, met voorrang voor kandidaten 

met een verminderde studieduur;
 3. De potentiële loopbaan als verpleegkundige vanaf het begin van de opleiding tot de wettelijke 

pensioenleeftijd.
De Raad van Beheer is bevoegd om alle beslissingen te nemen die noodzakelijk zijn voor de opvolging 
en het goede verloop van het project.

STATUUT

Artikel 4
De werknemer die voldoet aan de bovenvermelde toelatingscriteria heeft het recht afwezig te zijn 
tijdens de volledige opleidingsperiode vanaf het begin ervan tot de laatste effectieve schooldag 
(jaarlijkse vakantie niet inbegrepen) met behoud van zijn normaal loon dat op de gewone tijdstip-
pen betaald wordt, om de lessen te volgen, de examens af te leggen en de stages door te maken die 
eventueel vereist zijn buiten de instelling waar hij tewerkgesteld is. Onder normaal loon wordt ver-
staan het geïndexeerd bruto baremaloon, rekening houdend met de haard- of standplaatsvergoeding 
en de loonschaal-verhogingen.
In voorkomend geval worden de afwezigheids-periodes voor het volgen van de lessen beschouwd 
als zijnde gelijkgesteld voor wat betreft de eindejaarspremie.
De collectieve arbeidsovereenkomst in verband met de terugbetaling van de vervoerskosten blijft 
van toepassing voor de verplaatsing van de woonplaats naar de plaats van de onderwijsinstelling.

PROCEDURE EN MODALITEITEN

Artikel 5
Om het loon te ontvangen, legt de werknemer aan zijn werkgever, voor ieder studiejaar het bewijs 
voor van zijn inschrijving op de lessen (attest van regelmatige inschrijving afgeleverd door de onder-
wijsinstelling in de zin van de reglementering op het betaald educatief verlof).
De aanvraag betreffende een schooljaar moet bij de werkgever worden ingediend ten laatste op 31 
oktober van het betreffende jaar.
De werknemer zal bovendien aan zijn werkgever de getuigschriften van nauwgezetheid voorleggen 
die door de onderwijsinstelling worden afgeleverd aan het einde van ieder kwartaal, in de zin van 
de reglementering op het betaald educatief verlof; indien hij niet in het bezit is van dit document is 
de werkgever gerechtigd het recht op loon voor het volgende kwartaal te ontzeggen.
Verliest het recht op betaalde afwezigheid :

• de werknemer die in de cursussen ongewettigd afwezig was voor meer dan één tiende van de 
duur ervan;

• de werknemer die, na aanvaarding van zijn kandidatuur, een nieuwe winstgevende activiteit 
uitoefent als zelfstandige, als werknemer of in het raam van een statuut van uitzendarbeid;

• De controle op de nauwgezetheid en het gebruik van het verlof wordt uitgeoefend door de Raad 
van Beheer van het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten.

• de werknemer die na de tweede zittijd niet is geslaagd voor het studiejaar waarvoor hij is inge-
schreven (dubbelen is niet mogelijk behalve in gevallen erkend door de hierna vermelde Raad 
van Beheer).
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vormingsproject verpleegkundige 6.5.3

VERVANGING VAN DE WERKNEMER IN OPLEIDING

Artikel 6
De werknemer in opleiding wordt vervangen door een werknemer die in dienst wordt genomen met 
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Deze overeenkomst zal de volgende clausule bevat-
ten: “De indienstneming van de werknemer gebeurt in het kader van punt 6 van het meerjarenplan 
voor de gezondheidssector van 1 maart 2000. In dit verband komen de partijen uitdrukkelijk overeen 
dat deze overeenkomst beëindigd wordt bij de definitieve terugkeer van de vervangen werknemer 
met als voldoende reden het einde van de studies, na een wettelijke opzegtermijn. “.
Indien de werkgever de vervanging realiseert met bijkomende uren bij een (of meerdere) bestaande 
arbeidsovereenkomst(en), dan zal een bijlage aan de bestaande arbeidsovereenkomst(en) worden 
opgemaakt en zal hierin  melding worden gemaakt van volgende clausule , “ de bijkomende uren 
worden toegekend in uitvoering van het opleidingsproject verpleegkunde”. In dit verband komen de 
partijen uitdrukkelijk overeen dat deze bijlage aan de overeenkomst beëindigd wordt bij de defini-
tieve terugkeer van de vervangen werknemer met als voldoende reden het einde van de studies”

Artikel 7
De toepassing van deze overeenkomst wordt toevertrouwd aan de Raad van Beheer van het Fonds 
voor bestaanszekerheid genaamd “ Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten” opgericht 
door het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten bij collectieve arbeidsover-
eenkomst van 11 februari 2019 geregistreerd onder het nummer 15116/CO/330 (koninklijk besluit 
van 16/06/2019 – Belgisch Staatsblad van 9/7/2019)

Artikel 8
Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van  11 februari 
2019 gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten betreffende het 
vormingsproject tot verpleegkundigen, geregistreerd onder het nummer  15114 /CO/330 (koninklijk 
besluit van 16/06/2019– Belgisch Staatsblad van 9/7/2019).

DUUR

Artikel 9
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op  15 januari 2020 en treedt buiten werk-
ing op 30 september 2024.
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Vorming 6.6.1

6.6. Vorming
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de vorming
Cao van 2.10.2013

 · vervangt cao van 13.7.2011 (KB 15.2.2012, BS 28.3.2012)
 · vervangt cao van 14.9.2009

Voorwoord
De ondertekenende partijen bevestigen hun engagement om tegen eind 2013 tools te ontwikkelen 
die de ondernemingen en de sector toelaten :

• De specifieke elementen te bepalen waarmee dient rekening gehouden bij de berekening van de 
inspanning zoals beschreven in de artikelen 3 en 5 van onderhavige overeenkomst

• Deze vormingsinspanningen te registreren op een aan de realiteit van de sector aangepaste 
manier, rekening houdend met reeds bestaande informatiebronnen

• De onderhavige overeenkomst aan te passen aan de controlevereisten die zouden voorzien wor-
den in de algemene reglementering.

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers die  
ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten.
Onder werknemers wordt verstaan het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten in uitvoering van 

• artikel 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact (B.S. 30/1212005)
• het koninklijk besluit dd. 11 oktober 2007 tot invoering van een bijkomende werkgeversbijdrage 

ten bate van de financiering van het betaald educatief verlof voor de werkgevers die behoren tot 
sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren.

Artikel 3
De sociale partners engageren zich om de participatiegraad inzake vorming jaarlijks te verhogen 
met 5 procentpunten.

Artikel 4
De sociale partners engageren zich om de werknemers de mogelijkheid te geven vorming te genieten 
tijdens de arbeidstijd.
Deze vormingsmogelijkheden kunnen zowel intern op de plaats van de tewerkstelling als extern 
van de onderneming georganiseerd worden.
De vorming kan zowel door de werkgever ingericht worden als door opleidingsderden, hiertoe ge-
mandateerd door de werkgever.

Artikel 5
In uitvoering van artikel 3 en 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt aan de werknemers 
een collectieve opleidingstijd op het niveau van de onderneming toegekend.
Deze opleidingstijd op het niveau van de onderneming wordt berekend als volgt:

• voor het jaar 2013 : het aantal werknemers tewerkgesteld in de onderneming op 1 januari 2013 
uitgedrukt in voltijds equivalenten,vermenigvuldigd met 7,1 uren;

• voor het jaar 2014 : het aantal werknemers tewerkgesteld in de onderneming op 1 januari 2014 
uitgedrukt in voltijds equivalenten, vermenigvuldigd met 7.5 uren;
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6.6.2 Vorming

Artikel 6
De opleidingstijd zoals toegekend in toepassing van artikel 5 van deze collectieve arbeidsovereen-
komst kan uitsluitend worden opgenomen in het kader van het vormings- of opleidingsplan van 
de onderneming zoals opgemaakt in overleg tussen de werkgever en de vertegenwoordigers van 
werknemers, of bij ontstentenis hieraan met de werknemers.
Rekening houdend met de prioriteiten die erin zullen worden bepaald, tracht het plan de vormings-
inspanningen evenwichtig te verdelen over alle werknemerscategorieën.

Artikel7
Voor ondernemingen waar in het kader van het vormings- en opleidingsbeleid reeds een vormings- 
of opleidingstijd, -recht of -krediet wordt toegekend aan de werknemers, geldt dat de opleidingstijd 
zoals bepaald in artikel 5 van deze collectieve arbeidsovereenkomst integraal deel uitmaakt van de 
bestaande maatregelen inzake vormings- of opleidingstijd, -recht of -krediet op het niveau van de 
onderneming.

Artikel 8
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2013 en vervangt de collectieve 
arbeidsovereenkomst dd 13 juli 2011.Ze wordt afgesloten voor onbepaalde duur. Ze kan vanaf 1 
oktober 2014 worden opgezegd mits een opzegtermijn van 3 maanden, bij een ter post aangetekende 
brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de Gezondheidsinrichtingen en -diensten.
Bij afwezigheid van nieuwe, meer voordelige voorwaarden in het volgende Interprofessioneel Ak-
koord en bij gebrek aan nieuwe cao’s, zal in ieder geval tijdens de komende jaren tenminste het 
niveau van vormingsinspanningen van 2014 worden aangehouden.



CAO-bundeling Ouderenzorg (PC330)Hoofdstuk 6. Risicogroepen en vorming

Opleidingsluik jongerenbanen generatiepact 6.7.1

6.7. Opleidingsluik jongerenbanen gene-
ratiepact

Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het opleidingsluik van de jongeren-
banen in de dagverzorgingscentra in het kader van het generatiepact
Cao van 31.3.2010

Artikel 1
Deze cao is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de dagverzorgingscentra.

Onder werknemers wordt verstaan, het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendenpersoneel.

Artikel 2 - Context
§1. Deze cao regelt het kader van het opleidingsluik van de jongerenbanen die gecreëerd worden in 

het kader van de uitvoeringsbesluiten van het Generatiepact.
§2. Het project van de jongerenbanen werd voorgedragen door de Kamer Ouderenzorg van het Fonds 

Sociale Maribel voor de Gezondheidsinrichtingen en -diensten en werden goedgekeurd door het 
Paritair Comité voor de Gezondheidsinrichtingen en -diensten op maandag 14 december 2009.
In uitvoering van artikel 11, 3de alinea, 3° van het KB van 30 april 2007 houdende de vaststelling 
van de enveloppen bestemd voor de tewerkstelling van jongeren in social profitsector en de ver-
deling ervan (BS 2.6.2007) omvat het project een opleidingsluik dat aan de tewerkstelling moet 
verbonden zijn.
Het opleidingsluik van dit project wordt uiteengezet in Artikel 3.

§3. Een derde van de middelen voor de jongerenbanen werden krachtens de wet van 23 december 2005 
betreffende het Generatiepact toegewezen aan de gemeenschappen. Vanuit de Vlaamse gemeen-
schap werd een deel van de middelen voorzien voor een project voor jongerenbanen in logistieke 
of animatieondersteunende functies in dagverzorgingscentra gelegen in de Vlaamse Gemeenschap.

Het opleidingsluik van dit project wordt uiteengezet in Artikel 4.

Artikel 3
§1. De werkgever is verplicht de in dit kader aangeworven jongeren opleidingen aan te bieden en kiest 

zelf de gepaste opleiding in overleg met de jongere.
Het voorgestelde opleidingsluik moet ervoor zorgen dat de jongeren in een systeem van permanente 
vorming terecht komt. Daarin is aandacht voor:

• het behalen van een rijbewijs (B, D1 of D).
• het behalen van andere vormen van certificering, bv. in de animatie, EHBO, zorg
• het versterken van de nodige competenties om jongeren in dienst te houden en hun kansen op 

de arbeidsmarkt te maximaliseren.
§2. In functie van de te ontwikkelen competenties bevelen de sociale partners de werkgevers volgende 

opleidingsonderwerpen aan:
• kenmerken van ouderen;
• omgaan met ouderen;
• omgaan met fysieke aandoeningen of psychische problemen;
• communicatief gedrag;
• EHBO en hygiëne;
• rijbewijs B of D1 of D;
• pech en/of probleemsituaties tijdens het vervoer;
• animatie;
• hef- en tiltechnieken, verplaatsingen en valpreventie;
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• veiligheid en gezondheid;
• werkattitude;
• Nederlands / Frans op de werkvloer;
• ...

§3. De werkgever heeft de opdracht erover te waken dat de opleidingen kwaliteitsvol zijn en met re-
gelmaat worden aangeboden. De werkgever duidt een opleidingsverantwoordelijke of peter aan,die 
de jongere begeleidt. Er zal in een tussentijdse regelmatige evaluatie moeten worden voorzien.
Er moet worden gewezen op de verplichtingen en de verantwoordelijkheden langs beide kanten. Een 
tripartite overeenkomst zal worden opgesteld tussen het Sociaal Fonds Ouderenzorg, de jongere 
en de werkgever; waarbij van de jongere ook de verbintenis verwacht wordt mbt tot een actieve 
deelname aan de opleidingen en de werkgever ervoor zorgt dat opleidingen aangeboden worden.

§4. Het project voorziet dat indien er een sociaal overlegorgaan in de instelling is, de werkgever in 
overleg met dat orgaan het project moet indienen.
De opvolging van de uitvoering van het opleidingsluik zal ook voorwerp zijn van het overleg tussen 
de werkgever en de werknemersvertegenwoordigers in het sociaal overlegorgaan.

Artikel 4
§1. Aan toegekende tewerkstelling in het kader van dit project moet een opleidingsluik worden gekop-

peld. Hiervoor zijn door de overheid geen aparte middelen voorzien. De werkgevers die financiering 
voor een jongere toegewezen krijgen zijn verplicht de jongeren opleiding(en) aan te bieden.

§2. Indien de jongere reeds een getuigschrift behaalde voor logistieke of animerende taken kan deze 
opleiding toegespitst zijn op het versterken van de nodige competenties om de jongeren in dienst 
te houden. Jaarlijks wordt herbekeken over welke competenties het gaat.

§3. Indien de jongere nog geen dergelijk getuigschrift behaalde is de opleiding specifiek op de logistieke 
en animatie-ondersteunende functies gericht.

Artikel 5
Deze cao treedt in werking op 1 maart 2010.

Zij is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan worden opgezegd door elk der partijen, mits een opzeggingstermijn van drie maanden gericht 
bij een ter post aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheids-
inrichtingen en -diensten.
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Opleiding zorgkundigen 6.8.1

6.8. Opleiding voor zorgkundigen (5 
bijkomende handelingen)

Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de modaliteiten van de opleiding 
voor zorgkundigen in het kader van 5 bijkomende handelingen
Cao van 27.1.2020

 · vervangt cao van 13.7.2011

Artikel 1 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de 
hierna vermelde inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of 
gesubsidieerd of gelegen zijn op het grondgebied van het Vlaams Gewest

1. de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn;
2. de forensisch psychiatrische centra;
3. de psychiatrische verzorgingstehuizen
4. de initiatieven van beschut wonen
5. de categorale ziekenhuizen (dit is elk ziekenhuis dat uitsluitend beschikt over een G-dienst 

(revalidatie van geriatrische patiënten) en/of een Sp-dienst (gespecialiseerde dienst voor be-
handeling en revalidatie) als vermeld in artikel 5, §1, I, eerste lid, 3° en 4°, van de bijzondere 
wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen)

6. de revalidatiecentra;
7. de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België;
8. de thuisverpleging;
9. de medisch-pediatrische centra;
10. de wijkgezondheidscentra
11. de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de dagverzorgingscentra, de 

assistentiewoningen, de centra voor kortverblijf voor bejaarden, 
Onder werknemers wordt verstaan, het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendenpersoneel.

Artikel 2 - Context 
Het Koninklijk Besluit van 27 februari 2019 met betrekking tot de uitbreiding van verpleegkundige 
handelingen die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder deze handelingen 
gesteld mogen worden.
Zorgkundigen moeten volgens de bepalingen van het KB een opleiding van 150 uur volgen om te 
voldoen aan de voorwaarden om deze bijkomende handelingen te mogen stellen.

Artikel 3 
De sociale partners engageren zich om de door de sectorale vormingsfondsen erkende opleiding te 
financieren door middel van een tussenkomst vanuit deze fondsen. De hierna volgende bepalingen 
hebben uitsluitend betrekking op de hierboven bedoelde opleiding.
De zorgkundigen hebben het recht de door de sectorale vormingsfondsen erkende opleiding te 
volgen zodat ze de bijkomende handelingen kunnen uitoefenen.
De zorgkundigen die de opleiding wensen te volgen, dienen hun werkgever hiervan op de hoogte 
te brengen. 
In onderling akkoord komen de werkgever en de werknemer overeen wanneer de vorming precies 
gevolgd zal worden. 
De opleidingsuren worden gelijkgesteld aan arbeidstijd en worden bij voorkeur niet individueel maar 
in groep en onder begeleiding gevolgd.
De werkgever stelt de nodige IT-faciliteiten ter beschikking.



Artikel 4
De stage van maximaal 75 uur wordt gepresteerd op de gebruikelijke werkplek en wordt gelijkgesteld 
aan arbeidstijd.
Indien de stage geheel of gedeeltelijk niet gepresteerd kan worden op de gebruikelijke werkplek dan 
dient de stage gedaan te worden in een andere inrichting of dienst. De stage uren en de verplaatsings-
tijd, bovenop de gebruikelijke tijd voor woon-werkverkeer, worden gelijkgesteld aan arbeidstijd. De 
eventuele bijkomende verplaatsingskosten zijn ten laste van de werkgever.

Artikel 5 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde duur. Zij treedt in werking op 1 
januari 2020 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2024. De ondertekende partijen kunnen 
via een Collectieve Arbeidsovereenkomst deze termijn verlengen.
Zij kan worden opgezegd door elk der partijen, mits een opzeggingstermijn van drie maan-
den gericht bij een ter post aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de 
gezondheids¬inrichtingen en -diensten.
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6.9. Vorming tot zorgkundige
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de vorming tot verpleegkundige
Cao van 13.2.2023 (Overeenkomst geregistreerd op 14 juni 2022 onder het 
nummer 173409/CO/330)

 · Vervangt de cao van 10.1.2022
Voorwoord: Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel om:

• in aanvulling op het ‘vormingsproject tot verpleegkunde’ zoals bepaald bij collectieve arbeidsover-
eenkomst van  10 januari 2022 een pilootproject  verder te zetten genaamd ‘opleidingsproject 
zorgkundige’, 

• een vlottere invulling van de openstaande vacatures voor de functie van zorgkundige te bevorderen, 
• de regels vast te leggen waarbinnen dit  pilootproject  uitgevoerd dient te  worden.
• Het pilootproject wordt sinds 2017 enkel georganiseerd voor het personeel dat de opleiding kan 

volgen in het Nederlandstalig onderwijs.
• Werknemers in opleiding sinds de opstart van het pilootproject in 2016 in het Franstalig onder-

wijs kunnen de begonnen opleiding verderzetten.

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van 
de instellingen welke onder het Paritair Comité voor de  gezondheidsinrichtingen en -diensten res-
sorteren, met uitsluiting van deze voor de tandprothese.
Onder “werknemers” wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst verleent aan de werknemers die voldoen aan de criteria bepaald 
in artikel 3, het recht op een wijziging van de aard van hun prestaties met behoud van het loon.
Deze wijziging bestaat in het volgen van een voltijdse of deeltijdse opleiding (welke flexibel of 
modulair opgevat kan zijn) tot het behalen van het getuigschrift van zorgkundige in de door het 
“Intersectoraal Fonds voor de gezondheidsdiensten” gekozen centra voor volwassenenonderwijs of 
scholen uit het onderwijs voor sociale promotie. 

De gevolgde opleiding moet toelaten te voldoen aan de erkenningscriteria voor de uitoefening van 
het beroep van zorgkundige zoals bepaald in het koninklijk besluit van 12 januari 2006, inclusief 
de verpleegkundige handelingen toegevoegd bij koninklijk besluit van 27 februari 2019.

Het totaal aantal door de onderwijsinstelling vastlegde opleidingsuren - nodig voor het volgen van de 
volledige opleiding (de lestijden, de stageperiodes en de tijd nodig voor deelname aan de examens) 
- wordt hierbij gelijkgesteld aan arbeidstijd. Dit aantal gelijkgestelde opleidingsuren kan ongelijk 
gespreid zijn over meerdere jaren, met een maximum van drie jaar.
Het totaal aantal uren te volgen opleiding wordt vastgesteld bij aanvang van de opleiding, en kan 
door de onderwijsinstelling in voorkomend geval verminderd worden door het toekennen van vrij-
stellingen aan de werknemer in opleiding op basis van verworven competenties. Deze vrijstellingen 
worden bepaald door de onderwijsinstelling op basis van de geldende regels ter zake in de respectieve 
gemeenschappen bevoegd voor onderwijs.

De werknemer in opleiding die voor het volgen van de opleiding zorgkundige beroep kan doen op 
Vlaams opleidingsverlof of betaald educatief verlof, kan dit gebruiken bovenop de opleidingstijden  
waarvoor hij vrijgesteld wordt van prestaties.



CAO-bundeling Ouderenzorg (PC330) Hoofdstuk 6. Risicogroepen en vorming

6.9.2 Opleidingsproject zorgkundigen

Artikel. 3. De toelatingscriteria tot de opleiding zijn de volgende:
• Geen functie uitoefenen waarvoor een wettelijke erkenning in het kader van de uitoefening van 

de zorgberoepen vereist is, met uitzondering van de logistiek assistenten. 
Commentaar
We denken onder meer aan de volgende functies : keukenmedewerker, administratief medewerker, 
logistiek assistent, medewerker schoonmaak, onderhoud, …;

• In het bezit zijn van een diploma of getuigschrift dat toegang verleent tot de opleiding zorgkun-
dige of geslaagd zijn in een toegangsproef afgelegd in een school voor zorgkundige;

• Thans tenminste halftijds tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst die de duur van de 
opleiding overlapt in een instelling die behoort tot de sectoren zoals vermeld in artikel 1;

• Voldoen aan de anciënniteitsvoorwaarde : minstens 1 jaar tewerkgesteld zijn bij de huidige 
werkgever op 1 september 2023;.

• Slagen in de selectieproef ingericht door het “Intersectoraal Fonds voor de gezondheidsdiensten”, 
in samenwerking met gespecialiseerde selectiebureaus; 

• Zich inschrijven in de onderwijsinstelling vóór 1 september 2023 of 1 februari 2024, behalve 
in gevallen erkend door de raad van beheer van het “Intersectoraal Fonds voor de gezondheids-
diensten”;

• Bij de start van de opleiding niet meer tewerkgesteld zijn als vervanger van een werknemer die 
reeds in opleiding is via de projecten ”opleiding tot verpleegkunde” zoals voorzien in de collec-
tieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2023 of het ”opleidingsproject zorgkundige” zoals 
beschreven in onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst;

• Niet eerder een opleiding voorzien in de projecten ”opleiding tot verpleegkunde” zoals voorzien in 
de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2023 of het ”opleidingsproject zorgkundige” 
zoals beschreven in onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst gestart zijn.

Deze toelatingscriteria zullen worden gecontroleerd door de raad van beheer van het “Intersectoraal 
Fonds voor de gezondheidsdiensten”. 
Rekening houdend met het aantal financierbare plaatsen kan de raad van beheer van het fonds 
een orde van prioriteit toepassen op de ontvankelijke kandidaturen voor de toegang tot opleiding, 
volgens de toegangscriteria zoals omschreven in artikel 3.

De Raad van Beheer zal rekening houden met volgende selectiecriteria:
1. De testresultaten

 2. Kandidaten die reeds slaagden voor een deel van de opleiding krijgen voorrang. Binnen de 
opleiding tot zorgkundige moet de kandidaat op het moment van de aanvraag reeds geslaagd 
zijn voor 450 lesuren.  

 3. Het beschikbare budget
De Raad van Beheer is bevoegd om alle beslissingen te nemen die noodzakelijk zijn voor de opvolging 
en het goede verloop van het project.

De werkgever kan de aanvraag tot deelname aan het ‘opleidingsproject zorgkundige’ van de medewer-
ker verdagen naar een volgend schooljaar of een volgend semester, in het geval dat de afwezigheid 
van de medewerker de continuïteit op de werkvloer ernstig in het gedrang brengt.
De werkgever brengt het Intersectoraal Fonds voor de gezondheidsdiensten op de hoogte van deze 
verdaging. De werkgever motiveert de verdaging op basis van de regels beschreven in artikel 113 
van de wet houdende sociale bepalingen van 22 januari 1985. 



CAO-bundeling Ouderenzorg (PC330)Hoofdstuk 6. Risicogroepen en vorming

Opleidingsproject zorgkundigen 6.9.3

Artikel 4 - Statuut
De werknemer die voldoet aan de bovenvermelde toelatingscriteria, heeft het recht  met behoud van 
zijn normaal loon dat op de gewone tijdstippen betaald wordt, om de lessen te volgen, de examens 
af te leggen en de stages door te maken. 
Onder “normaal loon” wordt verstaan : het geïndexeerd bruto baremaloon, rekening houdend met 
de haard- of standplaatsvergoeding en de loonschaal-verhogingen.
In voorkomend geval worden de afwezigheids-periodes voor het volgen van de lessen beschouwd 
als zijnde gelijkgesteld voor wat betreft de eindejaarspremie.
De collectieve arbeidsovereenkomst in verband met de terugbetaling van de vervoerskosten blijft 
van toepassing voor de verplaatsing van de woonplaats naar de plaats van de onderwijsinstelling.
De premies voor onregelmatige prestaties zijn niet van toepassing op de vrijgestelde uren voor het 
volgen van de opleiding.

Artikel 5 - Planning van de uurroosters
De werknemer in opleiding bezorgt, zodra deze beschikbaar zijn, de concrete planning van de oplei-
dingsuren, stages en examentijden, zoals vastgelegd door de onderwijsinstelling, aan de werkgever.
Het project voorziet een toegestane afwezigheid op de werkvloer, tijdens de voorziene les-, stage- 
en examenuren. Het aantal uren betaalde afwezigheid zal dus exact gelijk zijn aan het totaal aantal 
van deze uren. 
Tijdens de opleidingscyclus zal de werkgever een werkroosterplanning voorzien die de werknemer 
toelaat de lessen, de examens en stages bij te wonen.
In geval van onvoorziene gebeurtenissen of van omstandigheden van dwingende aard kan, op verzoek 
van de werkgever of van de werknemer, van de planning worden afgeweken. Indien op vraag van de 
werkgever, bezorgt deze aan de werknemer een geldig afwezigheidsattest voor de onderwijsinstelling.

COMMENTAAR

Concreet dient de werkroosterplanning te garanderen dat de gemiddelde arbeidstijd (werktijd + 
opleidingstijd) van de werknemer over de referentieperiode wordt gerespecteerd volgens volgende 
formule : 
X = Y - Z
Waarbij, over deze referentieperiode:
X = het aantal te plannen effectieve werkuren van de werknemer in opleiding;
Y = de contractuele arbeidsuren van de werknemer in opleiding;
Z =  het aantal uren te besteden aan de opleiding (lesuren, stage, deelname aan examens) tijdens 
dezelfde periode als Y.         
Op trimesterbasis bij halftijdse werknemer :
Y = 19 uur x 13 weken = 247 uur;
Z = 120 uur opleidingstijd (les, stage, deelname examens) van datzelfde trimester, hier is “120” 
genomen als voorbeeld;
X = 247 - 120 = 127 uur inplanbare arbeidstijd.
Op trimesterbasis bij een voltijdse werknemer :
Y = 38 uur x 13 weken = 494 uur;
Z = 120 uur opleidingstijd (les, stage, deelname examens) van datzelfde trimester, hier is “120” 
genomen als voorbeeld;
X = 494 – 120 = 374 uur inplanbare arbeidstijd.
Voorbeeld bij vast uurrooster van een halftijdse werknemer (19/38) met in die week 12 uur oplei-
dingstijd ( bijvoorbeeld 2   lesdagen van 6 uur) :
Y = 19 uur;
Z = 12 uur;
X = 19 – 12 = 7 uur inplanbare arbeidstijd.
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Y = 19 uur;
Z = 12 uur;
X = 19 – 12 = 7 uur inplanbare arbeidstijd.
Voorbeeld bij een variabele arbeidstijd van een halftijdse werknemer (gemiddeld 19 uur per week) 
met in die week 12 uur opleidingstijd in een uurrooster van 24 uur voor die betrokken week :
Week 1 :
Y = 24 uur;
Z = 12 uur;
X = 24 – 12 uur = 12 uur inplanbare arbeidstijd.
Week 2 :
Y = 14 uur;
Z = 12 uur;
X = 14 – 12 uur = 2 uur inplanbare arbeidstijd.
De uren wettelijke feestdagen, jaarlijkse vakantie, ziekte met gewaarborgd loon en dergelijke worden 
op dezelfde wijze in de arbeidstijden verrekend als bij de werknemers die niet aan het opleidings-
project deelnemen.
De uurroosterplanning blijft onderworpen aan dezelfde wettelijke regels,  bijvoorbeeld in verband 
met rust- en tussentijden.

Artikel 6 - Procedure en modaliteiten. 
Om het loon te ontvangen, legt de werknemer aan zijn werkgever, voor ieder semester het bewijs 
voor van zijn inschrijving op de lessen (attest van regelmatige inschrijving afgeleverd door de on-
derwijsinstelling in de zin van de reglementering op het betaald educatief verlof).

Dit document betreffende een opleiding moet bij de werkgever worden ingediend ten laatste 15 
kalenderdagen na de start van de opleiding. 
Verliest het recht op betaalde afwezigheid :

• de werknemer die in de cursussen ongewettigd afwezig was .
Commentaar:
Het starten door de werknemer van een nieuwe en bijkomende professionele activiteit als werkne-
mer, zelfstandige of ambtenaar na de aanvaarding van zijn kandidatuur is niet verboden, zolang 
deze activiteit de kansen om te slagen voor de opleiding niet in gevaar brengt.
Deze activiteit kan echter in geen geval een geldige reden zijn voor afwezigheid van de lessen en de 
stage en als verklaring gegeven worden voor het niet slagen in studiejaar/semester om zodoende 
dat studiejaar/semester opnieuw te kunnen afleggen binnen de bepalingen van onderhavige Col-
lectieve Arbeidsovereenkomst.
De controle op de nauwgezetheid en het gebruik van prestaties van vrijgestelde uren wordt uitgeoe-
fend door de raad van beheer van het “Intersectoraal Fonds voor de gezondheidsdiensten” op basis 
van een getuigschrift van nauwgezetheid dat de werknemer in opleiding elk trimester overhandigd 
aan zijn werkgever. 

De werknemer mag in principe een semester niet opnieuw doen en mag in principe de voorziene 
duur van zijn studies niet verlengen. 
De werknemers in opleiding die niet geslaagd zijn voor hun semester, en hierdoor hun studies zouden 
moeten verlengen, kunnen een gemotiveerd schrijven richten aan de raad van beheer voor het “Inter-
sectoraal Fonds voor de gezondheidsdiensten”. Deze zal dan beslissen of de werknemer in opleiding 
al dan niet een semester  mag herbeginnen en of de voorziene studieduur mag verlengd worden.

Enkel uitzonderlijke omstandigheden, buiten de wil van de werknemer in opleiding kunnen inge-
roepen worden om een verlenging te verantwoorden. 
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Artikel 7 - Vervanging van de werknemer in opleiding
De werkgever van de werknemer in opleiding heeft recht op een financiering van vervangende te-
werkstelling vanwege het “Intersectoraal Fonds voor de gezondheidsdiensten”, gelijk aan het totaal 
aantal uren opleiding van de cursist. 
Het aantal gesubsidieerde uren voor de vervanging van de cursist in opleiding is per trimester gelijk 
aan het totaal aantal uren van de totale opleidingstijd gedeeld door het aantal trimesters dat het 
volgen van de opleiding maximaal in beslag neemt. 
De werkgever kan deze uren inzetten door hetzij de werknemer in opleiding te vervangen door een 
werknemer die in dienst wordt genomen met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, hetzij 
door bijkomende uren toe te kennen aan een in de onderneming tewerkgestelde werknemer met 
een deeltijdse arbeidsovereenkomst. Deze vervanger hoeft niet noodzakelijk voor dezelfde functie 
te worden ingezet.
Indien de werkgever de vervanging realiseert met een nieuwe arbeidsovereenkomst, dan zal deze 
overeenkomst de volgende clausule bevatten : “De indienstneming van de werknemer gebeurt in 
het kader van de uitvoering van het opleidingsproject zorgkundige. In dit verband komen de par-
tijen uitdrukkelijk overeen dat deze overeenkomst beëindigd wordt bij de definitieve terugkeer 
van de vervangen werknemer met als voldoende reden het einde van de studies, na een wettelijke 
opzegtermijn. Onder ”definitieve terugkeer” wordt verstaan : de beëindiging van de opleiding tot 
zorgkundige van de werknemer in opleiding.”.
Indien de werkgever de vervanging realiseert met bijkomende uren bij  één (of meerdere) bestaande 
arbeidsovereenkomst(en), dan zal een bijlage aan de bestaande arbeidsovereenkomst(en) worden 
opgemaakt en zal hierin  melding worden gemaakt van volgende clausule : “ De bijkomende uren 
worden toegekend in uitvoering van het opleidingsproject zorgkundige. In dit verband komen de 
partijen uitdrukkelijk overeen dat deze bijlage aan de overeenkomst beëindigd wordt bij de defini-
tieve terugkeer van de vervangen werknemer met als voldoende reden het einde van de studies.”.

Artikel 8
De toepassing van deze overeenkomst wordt toevertrouwd aan de raad van beheer van het fonds voor 
bestaanszekerheid genaamd “Intersectoraal Fonds voor de gezondheidsdiensten” opgericht door het 
Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten bij collectieve arbeidsovereenkomst 
van 11 februari 2019 geregistreerd onder het nummer 151116/CO/330 (koninklijk besluit van 16 
juni 2019 – Belgisch Staatsblad van 9 juli 2019).
De raad van beheer van het fonds evalueert jaarlijks de resultaten en beslist over de verderzetting 
of de stopzetting van het opleidingsproject zorgkundige.

Artikel 9 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van  13 februari 
2023, gesloten  in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten betreffende het 
vormingsproject zorgkundige, geregistreerd onder het nummer    (koninklijk besluit van– Belgisch 
Staatsblad van).

Artikel 10
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op  1 januari 2023 en treedt buiten werking 
op 30 september 2026. 
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6.10. Vorming tot verpleegkundige
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de vorming tot verpleegkundige
Cao van 13.2.2023 (geregistreerd op 14/2/2022 onder 173408/CO/330)

 · Vervangt cao van 10.1.2022

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van 
de instellingen welke onder het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten- en inrichtingen res-
sorteren, met uitsluiting van deze voor de tandprothese.
Onder “werknemers” wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Artikel 2 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst verleent aan de werknemers die voldoen aan de criteria bepaald 
in artikel 3, het recht op een wijziging van de aard van hun prestaties met behoud van het loon. Deze 
wijziging bestaat in het volgen, gedurende maximum vier jaar, van een opleiding tot verpleegkundige 
(gegradueerde of bachelor) in het voltijds onderwijs of van het onderwijs voor sociale promotie.

Artikel 3
 De toelatingscriteria tot de opleiding zijn de volgende:

• voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het onderwijs;
• thans tenminste halftijds tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst die de duur van de 

opleiding overlapt in een instelling die behoort tot de sectoren bedoeld in artikel 1;
• anciënniteitsvoorwaarde : in de vijf jaar onmiddellijk voor het aanvatten van de opleiding (1 

september) een minimumervaring van 2 jaar in de maand september opgedaan hebben in één 
of meerdere instellingen die behoren tot de sectoren, bedoeld in artikel 1. Wanneer een werkne-
mer eerder tewerkgesteld was in een openbare instelling waar soortgelijke activiteiten worden 
uitgeoefend als beschreven in het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor de gezond-
heidsinrichtingen en -diensten, wordt zijn anciënniteit in deze instelling gelijkgesteld om na te 
kijken of aan de anciënniteitsvoorwaarde is voldaan;

• geslaagd zijn in de selectieproef ingericht door het “Intersectoraal Fonds voor de gezondheids-
diensten”, in samenwerking met gespecialiseerde selectiebureaus, waarbij per periode van 5 jaar 
beginnend vanaf de eerste deelname aan de selectieproef, maximaal tweemaal mag deelgeno-
men worden aan selectietesten. De deelname aan testen vóór 1 april 2013, worden daarin niet 
meegeteld; 

• zich inschrijven voor de opleiding  voor 15 september 2023, behalve in gevallen erkend door de 
hierna vermelde raad van beheer.

• niet aangeworven zijn als vervanger van een werknemer in opleiding, conform artikel 6 van deze 
collectieve arbeidsovereenkomst, voor zover de vervangingsperiode nog loopt;

• niet eerder de opleiding voorzien in deze collectieve arbeidsovereenkomst gestart zijn.

Deze toelatingscriteria zullen worden gecontroleerd door de Raad van Beheer van het Intersectoraal 
Fonds voor de Gezondheidsdiensten op basis van een formulier ad hoc ondertekend door de betrok-
ken werknemer waarbij een tewerkstellingsattest is gevoegd, ondertekend door zijn werkgever.

Rekening houdend met het aantal financierbare plaatsen kan de Raad van Beheer van het Fonds een 
orde van prioriteit op de kandidaturen toepassen voor de toegang tot opleiding.
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Deze toelatingscriteria zullen worden gecontroleerd door de raad van beheer van het “Intersectoraal 
Fonds voor de gezondheidsdiensten” op basis van een formulier ad hoc ondertekend door de be-
trokken werknemer waarbij een tewerkstellingsattest is gevoegd, ondertekend door zijn werkgever.
Rekening houdend met het aantal financierbare plaatsen kan de raad van beheer van het fonds een 
orde van prioriteit op de kandidaturen toepassen voor de toegang tot opleiding.
De Raad van Beheer zal rekening houden met volgende selectiecriteria :

1. De testresultaten;
 2. Kandidaten die op het moment van de aanvraag reeds slaagden voor een deel van de opleiding 

krijgen voorrang. Hieronder wordt verstaan :
 1. a. Voor het Nederlandstalig onderwijs :

 · binnen de bacheloropleiding tot verpleegkunde moet de kandidaat reeds geslaagd zijn 
voor 60 studiepunten; 

 · binnen de graduaatsopleiding tot verpleegkunde moet de kandidaat reeds geslaagd zijn 
voor de modules initiatie en basiszorg;

 ·  binnen de opleiding tot zorgkundige moet de kandidaat reeds geslaagd zijn voor 450 
lesuren; 

 2. b. Voor het Franstalig en Duitstalig onderwijs :
 · binnen de bacheloropleiding en de graduaatsopleiding tot verpleegkunde moet de kandi-

daat reeds geslaagd zijn voor 60 studiepunten of een equivalent daarvan;
 · binnen de opleiding tot zorgkundige moet de kandidaat reeds geslaagd zijn voor 450 

lesuren; 
 3. Het beschikbare budget
De raad van beheer is bevoegd om alle beslissingen te nemen die noodzakelijk zijn voor de opvolging 
en het goede verloop van het project.

Artikel 4 - Statuut
De werknemer die voldoet aan de bovenvermelde toelatingscriteria heeft het recht afwezig te zijn 
tijdens de volledige opleidingsperiode vanaf het begin ervan tot de laatste effectieve schooldag 
(jaarlijkse vakantie niet inbegrepen) met behoud van zijn normaal loon dat op de gewone tijdstip-
pen betaald wordt, om de lessen te volgen, de examens af te leggen en de stages door te maken die 
eventueel vereist zijn buiten de instelling waar hij tewerkgesteld is. 
Door een hervorming van de schoolvakanties binnen de scholen erkend door de Franse Gemeen-
schap, wordt de zomervakantie van deze scholen ingekort tot 6 weken. Hierdoor zijn niet alle 
werknemers in de mogelijkheid om tijdens deze periode 4 weken bij hun werkgever te werken, deze 
werknemers moeten het saldo ‘niet gewerkte dagen’ inhalen tijdens de andere schoolvakanties van 
datzelfde schooljaar.
Onder “normaal loon” wordt verstaan : het geïndexeerd bruto baremaloon, rekening houdend met 
de haard- of standplaatsvergoeding en de loonschaalverhogingen.
In voorkomend geval worden de afwezigheids-periodes voor het volgen van de lessen beschouwd 
als zijnde gelijkgesteld voor wat betreft de eindejaarspremie.
De collectieve arbeidsovereenkomst in verband met de terugbetaling van de vervoerskosten blijft 
van toepassing voor de verplaatsing van de woonplaats naar de plaats van de onderwijsinstelling.

Artikel 5 - Procedure en modaliteiten
Om het loon te ontvangen, legt de werknemer aan zijn werkgever, voor ieder studiejaar het bewijs 
voor van zijn inschrijving op de lessen (attest van regelmatige inschrijving afgeleverd door de on-
derwijsinstelling).
De aanvraag betreffende een schooljaar moet bij de werkgever worden ingediend ten laatste op 31 
oktober van het betreffende jaar.
De werknemer zal bovendien aan zijn werkgever de getuigschriften van nauwgezetheid voorleggen 
die door de onderwijsinstelling worden afgeleverd aan het einde van ieder kwartaal, in de zin van 
de reglementering op het betaald educatief verlof; indien hij niet in het bezit is van dit document is 
de werkgever gerechtigd het recht op loon voor het volgende kwartaal te ontzeggen.
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Verliest het recht op betaalde afwezigheid :
• de werknemer die in de cursussen ongewettigd afwezig was voor meer dan één tiende van de 

duur ervan;
Commentaar:

Het starten door de werknemer van een nieuwe en bijkomende professionele activiteit als werknemer, 
zelfstandige of ambtenaar na de aanvaarding van zijn kandidatuur is niet verboden, zolang deze activiteit 
de kansen om te slagen voor de opleiding niet in gevaar brengt.

Deze activiteit kan echter in geen geval een geldige reden zijn voor afwezigheid van de lessen en de stage en 
als verklaring gegeven worden voor het niet slagen in studiejaar/semester om zodoende dat studiejaar/se-
mester opnieuw te kunnen afleggen binnen de bepalingen van onderhavige Collectieve Arbeidsovereenkomst.

De controle op de nauwgezetheid en het gebruik van het verlof wordt uitgeoefend door de raad van 
beheer van het “Intersectoraal Fonds voor de gezondheidsdiensten”;

• de werknemer die na de tweede zittijd niet is geslaagd voor het studiejaar waarvoor hij is inge-
schreven (dubbelen is niet mogelijk behalve in gevallen erkend door de hierna vermelde raad 
van beheer).

Artikel 6
De werknemer in opleiding wordt vervangen door een werknemer die in dienst wordt genomen met 
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Deze overeenkomst zal de volgende clausule bevat-
ten : “De indienstneming van de werknemer gebeurt in het kader van punt 6 van het meerjarenplan 
voor de gezondheidssector van 1 maart 2000. In dit verband komen de partijen uitdrukkelijk overeen 
dat deze overeenkomst beëindigd wordt bij de definitieve terugkeer van de vervangen werknemer 
met als voldoende reden het einde van de studies, na een wettelijke opzegtermijn. “.
Indien de werkgever de vervanging realiseert met bijkomende uren bij een (of meerdere) bestaande 
arbeidsovereenkomst(en), dan zal een bijlage aan de bestaande arbeidsovereenkomst(en) worden 
opgemaakt en zal hierin  melding worden gemaakt van volgende clausule : “ De bijkomende uren 
worden toegekend in uitvoering van het opleidingsproject verpleegkunde. In dit verband komen de 
partijen uitdrukkelijk overeen dat deze bijlage aan de overeenkomst beëindigd wordt bij de defini-
tieve terugkeer van de vervangen werknemer met als voldoende reden het einde van de studies.”.

Artikel 7 
De toepassing van deze overeenkomst wordt toevertrouwd aan de raad van beheer van het fonds voor 
bestaanszekerheid genaamd “ Intersectoraal Fonds voor de gezondheidsdiensten” opgericht door het 
Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten bij collectieve arbeidsovereenkomst 
van 11 februari 2019, geregistreerd onder het nummer 151116/CO/330 (koninklijk besluit van 16 
juni 2019 – Belgisch Staatsblad van 9 juli 2019).

Artikel 8
Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van  10 januari 
2022, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende 
het vormingsproject tot verpleegkundigen, geregistreerd onder het nummer  (koninklijk besluit 
van– Belgisch Staatsblad van).

Artikel 9 - Duur
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op  13 februari 2023 en treedt buiten 
werking op 30 september 2027.
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6.11. Vormingstraject #kiesvoordezorg
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de vorming #kiesvoordezorg
Cao van 13.2.2023

 · Vervangt cao van 10.1.2022

In uitvoering van punt 4. d. van het Sociaal akkoord Federale zorgsectoren van 12 november 2020, 
wordt het volgende overeengekomen.

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van 
de instellingen welke onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten  res-
sorteren, met uitsluiting van de sector van de tandprothese.
Onder “werknemers” wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Artikel 2 - Doel
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel nieuwe medewerkers van buiten het  Paritair 
Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten aan te trekken naar een gekwalificeerd (ver-
pleegkundige of zorgkundige) zorgberoep, door hen een (opleidings-)contract aan te bieden bij een 
werkgever binnen het  Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten.
Na het doorlopen van het opleidingstraject blijft de werknemer in dienst en kan het gereglemen-
teerde zorgberoep worden uitgeoefend.

Artikel 3 - toelatingscriteria
• voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het onderwijs voor de gekozen opleiding;
• op het moment van de inschrijving voor het vormingsproject #kiesvoordezorg niet tewerkge-

steld zijn in een instelling die valt onder het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor de 
gezondheidsinrichtingen en -diensten of in een openbare instelling waar soortgelijke activiteiten 
worden uitgeoefend als beschreven in het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor de 
gezondheidsinrichtingen en -diensten;

• op het moment van de inschrijving voor het vormingsproject #kiesvoordezorg verbonden zijn 
met een arbeidsovereenkomst, ambtenaar zijn of een activiteit als zelfstandige uitoefenen;

• op het moment van de inschrijving voor het vormingsproject #kiesvoordezorg minstens 2 jaar 
werkervaring kunnen aantonen; 

• op het moment van de inschrijving voor de vormingsproject #kiesvoordezorg niet reeds in op-
leiding zijn in een kwalificerend vormingstraject gefinancierd met middelen van fondsen Sociale 
Maribel of sociale akkoorden voor non-profitsectoren;

• slagen in de selectieproef ingericht door het “Intersectoraal Fonds voor de gezondheidsdiensten”, 
in samenwerking met gespecialiseerde selectiebureaus. [Commentaar : Een kandidaat mag  per 
periode van 5 jaar beginnend vanaf de eerste deelname aan de selectieproef, maximaal tweemaal 
deelnemen aan selectietesten.];

• zich inschrijven als kandidaat voor het vormingsproject #kiesvoordezorg  vóór de uiterste in-
schrijvingsdatum, jaarlijks bepaald door de raad van beheer van het “Intersectoraal fonds voor 
de gezondheidsdiensten”. 

Deze toelatingscriteria zullen worden gecontroleerd door de raad van beheer van het “Intersectoraal 
Fonds voor de gezondheidsdiensten” op basis van een aanvraagformulier ondertekend door de be-
trokken kandidaat  voor het vormingsproject #kiesvoordezorg. Hierbij dient een bewijs van 2 jaar 
werkervaring te worden toegevoegd.  
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Artikel 4
Rekening houdend met het aantal financierbare plaatsen kan de Raad van Beheer van het Intersec-
toraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten een orde van prioriteit op de kandidaturen toepassen 
voor de toegang tot het vormingstraject #kiesvoordezorg.

De Raad van Beheer zal rekening houden met volgende selectiecriteria:
1. De testresultaten;

 2. Kandidaten die op het moment van de aanvraag reeds slaagden voor een deel van de opleiding 
krijgen voorrang. Hieronder wordt verstaan :

 a. Voor het Nederlandstalig onderwijs :
• Binnen de bacheloropleiding tot verpleegkunde moet de kandidaat reeds geslaagd zijn voor 60 

studiepunten, 
• Binnen de graduaatsopleiding tot verpleegkunde moet de kandidaat reeds geslaagd zijn voor de 

modules initiatie en basiszorg,
• Binnen de opleiding tot zorgkundige moet de kandidaat reeds geslaagd zijn voor 450 lesuren. 

 b. Voor het Franstalig en Duitstalig onderwijs :
• Binnen de bacheloropleiding en de graduaatsopleiding tot verpleegkunde moet de kandidaat 

reeds geslaagd zijn voor 60 studiepunten of een equivalent daarvan.
• Binnen de opleiding tot zorgkundige moet de kandidaat reeds geslaagd zijn voor 450 lesuren. 

 3. Het beschikbare budget.
Elke kandidaat wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van de selectieprocedure.

Artikel 5 
De Raad van Beheer van het Intersectoraal fonds voor de gezondheidsdiensten is bevoegd om alle 
beslissingen te nemen die noodzakelijk zijn voor de opvolging en het goede verloop van het vor-
mingsproject.

Artikel 6 - De Arbeidsovereenkomst
§1.  Het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten stelt een lijst op met werkgevers die wen-

sen deel te nemen aan het vormingsproject #kiesvoordezorg. Deze lijst wordt verstuurd naar de 
geselecteerde kandidaten.

§2. §2. Elke geselecteerde kandidaat contacteert één of meerdere werkgevers naar keuze uit deze lijst 
met als doel een sollicitatiegesprek te voeren met het oog op een aanwerving in het kader van dit 
vormingsproject. Het is mogelijk dit contact te leggen met een werkgever die niet op de lijst voor-
komt, op voorwaarde dat deze werkgever behoort tot het toepassingsgebied van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst.

§3. §3. Bij onderling akkoord wordt de geselecteerde kandidaat bij de  werkgever aangeworven met een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur waarvan de ingangsdatum samenvalt met de eerste 
schooldag van de opleiding waarvoor de kandidaat werd geselecteerd.

§4. §4. Deze arbeidsovereenkomst bevat volgende clausule : 
’Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot ontslag, is de werkgever 
er niet toe gehouden de “werknemer in opleiding” (cfr. het vormingsproject #kiesvoordezorg) aan-
sluitend in dienst te houden indien de werknemer zelf stopt met het project, indien de werknemer 
niet slaagt voor de opleiding of indien de werkgever niet beschikt over een tewerkstellingsplaats 
bij het einde van de opleiding. Deze omstandigheden zijn voldoende reden om de overeenkomst te 
beëindigen met een wettelijke opzegtermijn.’

§5. §5. Na de ondertekening van deze arbeidsovereenkomst dient de geselecteerde kandidaat voor het 
vormingsproject #kiesvoordezorg, indien nodig, zijn arbeidsovereenkomst bij de vorige werkgever 
te beëindigen conform de wettelijke bepalingen.



CAO-bundeling Ouderenzorg (PC330)Hoofdstuk 6. Risicogroepen en vorming

Vormingstraject #kiesvoordezorg 6.11.3

Artikel 7 - De keuze van opleidingsverstrekker
De geselecteerde kandidaat mag zich inschrijven in een school naar keuze, maar enkel voor de op-
leiding waarvoor hij een akkoord kreeg van het “Intersectoraal fonds voor de gezondheidsdiensten”.

Artikel 8 - Statuut van de werknemer in opleiding
§6. §1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst verleent aan de werknemer die aangeworven wordt 

binnen het kader van dit vormingsproject,  een recht om met behoud van het loon een opleiding 
tot zorgkundige of verpleegkundige te volgen in het voltijds onderwijs of van het onderwijs voor 
sociale promotie.

§7. §2. De werknemer die aangeworven wordt binnen het kader van dit vormingsproject, heeft het recht 
afwezig te zijn tijdens de volledige opleidingsperiode vanaf het begin ervan tot de laatste effectieve 
schooldag (jaarlijkse vakantie niet inbegrepen) met behoud van zijn loon dat op de gewone tijdstip-
pen betaald wordt, om de lessen te volgen, de examens af te leggen en de stages door te maken. 
De stages worden, zo veel als mogelijk, gevolgd bij de werkgever van de werknemer in opleiding.
Door een hervorming van de schoolvakanties binnen de scholen erkend door de Franse Gemeen-
schap, wordt de zomervakantie van deze scholen ingekort tot 6 weken. Hierdoor zijn niet alle 
werknemers in de mogelijkheid om tijdens deze periode 4 weken bij hun werkgever te werken, 
deze werknemers moeten het saldo ‘niet gewerkte dagen’ inhalen tijdens de andere schoolvakanties 
van datzelfde schooljaar.

Artikel 9  
De werknemer in opleiding heeft recht op alle van toepassing zijnde loon en- arbeidsvoorwaarden, 
met dien verstande dat hij tijdens de volledige opleidingsduur betaald wordt volgens de loonschalen 
zoals bepaald in bijlage  van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Artikel 10
In voorkomend geval worden de afwezigheidsperiodes voor het volgen van de lessen beschouwd als 
zijnde gelijkgesteld voor wat betreft de eindejaarspremie en de attractiviteitspremie.

Artikel 11
De collectieve arbeidsovereenkomst in verband met de terugbetaling van de vervoerskosten blijft 
van toepassing voor de verplaatsing van de woonplaats naar de plaats van de onderwijsinstelling.

Artikel 12
Elke geselecteerde kandidaat die een opleiding start in het project #kiesvoordezorg, ontvangt in het 
eerste schooljaar eenmalig een studiebeurs van  1200 EUR. Deze studiebeurs geldt als forfaitaire 
tussenkomst in de schoolkosten (inschrijvingsgeld, materiaal, studieboeken, …) en/of de kosten 
voor kinderopvang.
Het bedrag van deze eenmalige studiebeurs bedraagt  600 EUR wanneer de geselecteerde kandidaat 
bij de aanvang van de opleiding reeds voldoet aan de erkenningscriteria voor de uitoefening van het 
beroep van zorgkundige zoals bepaald in het koninklijk besluit van 12 januari 2006.

Art. 13 - Procedure en modaliteiten
§1. Om het loon te ontvangen, legt de werknemer aan zijn werkgever én het “Intersectoraal Fonds 
voor de gezondheidsdiensten”, voor ieder studiejaar het bewijs voor van zijn inschrijving op de les-
sen (attest van regelmatige inschrijving afgeleverd door de onderwijsinstelling).
§2. De aanvraag betreffende een schooljaar moet bij de werkgever worden ingediend ten laatste op 
31 oktober van het betreffende jaar.
§3. De werknemer zal bovendien aan zijn werkgever én het “Intersectoraal Fonds voor de gezond-
heidsdiensten” de getuigschriften van nauwgezetheid voorleggen die door de onderwijsinstelling 
worden afgeleverd aan het einde van ieder kwartaal. Indien hij niet in het bezit is van dit document 
is de werkgever gerechtigd het recht op loon voor het volgende kwartaal te ontzeggen.
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Artikel 14 Verliest het recht op betaalde afwezigheid voor het volgen van opleiding :
• de werknemer die in de cursussen ongewettigd afwezig was voor meer dan één tiende van de 

duur ervan;
• de werknemer die na de tweede zittijd niet is geslaagd voor het studiejaar/semester waarvoor hij 

is ingeschreven (dubbelen is niet mogelijk behalve in gevallen erkend door de hierna vermelde 
Raad van Beheer).

• de werknemer die, na aanvaarding van zijn kandidatuur, een nieuwe winstgevende activiteit 
uitoefent als zelfstandige, als werknemer of in het raam van een statuut van uitzendarbeid;

Commentaar:
Het starten door de werknemer van een nieuwe en bijkomende professionele activiteit als werknemer, 
zelfstandige of ambtenaar na de aanvaarding van zijn kandidatuur is niet verboden, zolang deze activiteit 
de kansen om te slagen voor de opleiding niet in gevaar brengt. 
Deze activiteit kan echter in geen geval een geldige reden zijn voor afwezigheid van de lessen en de stage en 
als verklaring gegeven worden voor het niet slagen in studiejaar/semester om zodoende dat studiejaar/se-
mester opnieuw te kunnen afleggen binnen de bepalingen van onderhavige Collectieve Arbeidsovereenkomst.

Artikel 15
De controle op de nauwgezetheid en het gebruik van het verlof wordt uitgeoefend door de Raad van 
Beheer van het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten.

Artikel 16 - Tewerkstelling na de opleiding
Na het succesvol doorlopen van de opleiding wordt de werknemer tewerkgesteld als zorgkundige 
of verpleegkundige en betaald conform de loonschaal die van toepassing is voor de functie die 
wordt uitgeoefend. De studiejaren in het kader van het vormingsproject #kiesvoordezorg worden 
meegenomen voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit in de op de uitgeoefende functie van 
toepassing zijnde loonschaal.

Artikel 17 - Financiering van het loon en de studiebeurs van de werknemer in oplei-
ding

Het “Intersectoraal Fonds voor de gezondheidsdiensten” financiert de loonkost van de werknemer 
gedurende de volledige opleidingsduur.

• Voor de werknemers die een opleiding tot zorgkundige volgen  bedraagt de maximale jaarlijkse 
loonkostsubsidie  46.156,56 EUR per werknemer in opleiding;

• Voor de werknemers die een opleiding tot verpleegkundige volgen, wordt de maximale jaarlijkse 
loonkostsubsidie per werknemer in opleiding als volgt vastgelegd :

Anciënniteit maximum loonsubsidie IFG

0 46.156,56

1 48.976,21

2 49.927,65

3 50.824,86
De maximale jaarlijkse loonkostsubsidie  bij 0 jaar anciënniteit bedraagt 41 759,56  in het geval de 
werknemer in opleiding bij de aanvang van de opleiding reeds voldoet aan de erkenningscriteria 
voor de uitoefening van het beroep van zorgkundige zoals bepaald in het koninklijk besluit van 12 
januari 2006.
De subsidiebedragen vermeld in dit artikel volgen de conventioneel overeengekomen aanpassingen 
en de indexaanpassingen die voorzien zijn in de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten.

Artikel 18 
Het “Intersectoraal Fonds voor de gezondheidsdiensten” financiert de forfaitaire studiebeurs van  
1200 EUR of  600 EUR, conform de bepalingen in artikel 12, die door de werkgever aan de werkne-
mer in opleiding wordt betaald in het eerste jaar van de opleiding.
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Artikel 19
Het “Intersectoraal Fonds voor de gezondheidsdiensten” financiert, in voorkomend geval, de wet-
telijke opzegtermijn, indien de werknemer in opleiding de opleiding beëindigt  vóór het einde van 
de opleiding (cfr. clausule in de arbeidsovereenkomst in artikel 6, § 4 van deze collectieve arbeids-
overeenkomst).

Artikel 20 
De toepassing van deze overeenkomst wordt toevertrouwd aan de raad van beheer van het fonds voor 
bestaanszekerheid genaamd “Intersectoraal Fonds voor de gezondheidsdiensten”, opgericht door het 
Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten bij collectieve arbeidsovereenkomst 
van 11 februari 2019 geregistreerd onder het nummer 151116/CO/330 (koninklijk besluit van 16 
juni 2019 – Belgisch Staatsblad van 9 juli 2019).

Artikel 21 - Duur
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op  1 januari 2023 en treedt buiten werking 
op 31 december 2027.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van  10 januari 
2022 gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten betreffende het 
Vormingsproject  #kiesvoordezorg, geregistreerd onder het nummer  ……………..  (koninklijk besluit 
van …………….– Belgisch Staatsblad van …………….).

Artikel 22 
Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsover-
eenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werkne-
mersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de 
notulen van de vergadering die zijn ondertekend door de voorzitter en de secretaris en goedgekeurd 
door de leden.
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7.1. Statuten fonds sociale maribel 
Collectieve arbeidsovereenkomst tot oprichting van een fonds voor bestaansze-
kerheid “Sociale Maribel” en bepaling van zijn statuten 
Cao van 18.6.1998 (KB 31.5.2000 BS 7.9.2000)

 · Gewijzigd bij cao van 19.4.2002
 · Gewijzigd bij cao van 8.10.2007 (KB 12.8.2008, BS 17.9.2008)
 · Gewijzigd bij cao van 11.5.2015

HOOFDSTUK 1 - OPRICHTING 

Artikel 1
Bij onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst en bij toepassing van artikel 1van de wet van 7 
januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid (BS 7.2.1958) richt het Paritair Sub-
comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten een fonds voor bestaanszekerheid op, genaamd 
“Fonds Sociale Maribel” waarvan de statuten hierna zijn vastgesteld. 

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers die res-
sorteren onder het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten:

1. de privé-ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen;
2. de rusthuizen, de rust- en verzorgingstehuizen, de service-flats, de dagverzorgingscentra voor 

bejaarden en de dagcentra voor bejaarden;
3. de thuisverpleging
4. de revalidatiecentra
5. de initiatieven voor beschut wonen, de wijkgezondheidscentra en de    diensten voor het bloed 

van het Rode Kruis van België;
6. de bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en –diensten die gelegen zijn in het Brusselse 

Hoofdstedelijk Gewest;
7. de overige instellingen en diensten

Artikel 3
Het fonds is ingedeeld in zeven sectoren die volgens hun activiteiten geïdentificeerd worden over-
eenkomstig de codes die voor de RSZ multifunctionele verklaring gebruikt worden, zijnde:

1. de privé-ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen;
2. de rusthuizen, de rust- en verzorgingstehuizen, de service-flats, de dagverzorgingscentra voor 

bejaarden en de dagcentra voor bejaarden;
3. de thuisverpleging
4. de revalidatiecentra. Zijn evenwel uitgesloten, de revalidatiecentra die een dienst uitmaken van 

een ziekenhuis of een opvoedingsinstelling en als dusdanig onder de beheersverantwoordelijk-
heid vallen van dit ziekenhuis of opvoedingsinstelling.

5. de initiatieven voor beschut wonen, de wijkgezondheidscentra en de diensten voor het bloed 
van het Rode Kruis van België;

6. de bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en –diensten die door de gemeenschappelijke 
gemeenschapscommissie worden erkend en/of gesubsidieerd of die onder hun bevoegdheid 
vallen en gelegen zijn in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest;

7. de overige instellingen en diensten
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Artikel 4
Deze collecieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking op 1 januari 2008 en is gesloten voor on-
bepaalde tijd. Zij kan door elk der partijen worden opgezegd voor 30 juni van ieder jaar, met uitwerk-
ing op 1 januari van het daaropvolgend jaar. De opzegging dient betekend te worden bij een ter post 
aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen 
en –diensten, en waarvan deze laatste een kopij aan elk der ondertekenende partijen laat geworden.

Artikel 5
De maatschappelijke en administratieve zetel van het fonds is met ingang van 15 december 2014 
overgeplaatst naar Sainctelettesquare 13-15 te 1000 Brussel. Deze zetel kan bij beslissing van het 
paritair samengesteld beheerscomité van het fonds, zoals voorzien door artikel 8 hierna, verlegd 
worden. (Gewijzigd bij cao van 11.5.2015)

HOOFDSTUK 2 - DOEL

Artikel 6
Het fonds heeft tot hoofdzakelijk doel het beheer van de werkgeversbijdrageverminderingen zoals 
voorzien in artikel 35, § 5 van de wet van 29 juni 1981 tot vaststelling van de algemene principes 
van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 2.7.1981) teneinde de financiering van bijkomende 
tewerkstelling in strikte conformiteit met de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 
houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling alsmede elk ander doel 
uitdrukkelijk voor-zien door dit koninklijk besluit in de non-profit sector te verzekeren.

Artikel 7
De uitvoering van dit doel wordt gerealiseerd door de collectieve arbeidsovereenkomsten die voor de 
in voornoemd artikel 2 vermelde 7 sectoren uitdrukkelijk de in artikel 8 van het koninklijk besluit 
van 18 juli 2002 voorziene elementen specificeren, te weten:

• de precieze omschrijving van de geviseerde betrokken werkgevers;
• de verbintenis van iedere activiteitssector om de bijdrageverminderingen integraal aan te wenden 

voor de financiering van bijkomende tewerkstelling;
• de modaliteiten om de integrale besteding van de toegekende verminderingen aan de netto 

toename van de tewerkstelling te waarborgen;
• de kalender met betrekking tot de realisatie van de netto toename van de tewerkstelling;
• de inlichtingen die de werkgevers aan het fonds moeten verstrekken en die het fonds moeten 

toelaten op elk moment met kennis van zaken te beslissen over de financiering van de bijko-
mende tewerkstelling;

• het mechanisme dat het fonds moet toelaten de middelen die ter beschikking van de werkgevers 
werden gesteld, te controleren.

HOOFDSTUK 3 - FINANCIERING

Artikel 8
De financiële middelen van het fonds bestaan uit de dotaties die door de Rijksdienst voor de Sociale 
Zekerheid gestort worden overeenkomstig de modaliteiten bepaald in artikel 3 van het koninklijk 
besluit van 18 juli 2002, inclusief de intresten; deze middelen worden onder de in artikel 2 ver-
melde 7 subsectoren verdeeld pro rata sensu stricto het aantal werknemers in artikel 2, § 1 van het 
koninklijk besluit van 18 juli 2002 bedoeld en door de RSZ bepaald overeenkomstig de modaliteiten 
vastgelegd in artikel 6 van hetzelfde besluit. Voor de jaren 2006 en 2007 wordt de dotatie pro rata 
verdeeld tussen de verschillende “Kamers” op basis van de dotatie van het eerste semester van 2002.
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HOOFDSTUK 4 - ADMINISTRATIE EN BEHEER

Artikel 9
Het fonds wordt beheerd door een beheerscomité van 52 leden verkozen door het Paritair Comité 
voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, voor de helft op voorstel van de representatieve werk-
geversorganisaties en voor de andere helft op voorstel van de representatieve werknemersorganisa-
ties. Deze leden worden ten minste voor de helft gekozen binnen de leden van het Paritair Comité 
voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten. De overige leden kunnen voorgedragen worden door 
de betrokken erkende werkgevers- en werknemersorganisaties, mits aanvaarding door het Paritair 
Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, en dit zowel wat betreft de werkgevers- als 
de werknemersdelegatie.

Artikel 10
Het beheerscomité zal in zijn midden en voor de in voornoemd artikel 3 vermelde 7 sectoren speci-
fieke kamers oprichten. De leden van deze sectoren zullen voor minstens de helft verkozen worden 
onder de leden van het beheerscomité of onder andere leden van het Paritair Comité voor de ge-
zondheidsinrichtingen en -diensten in functie van hun representativiteit van de deelsector. Deze 
sectoren zijn bovendien samengesteld voor de helft uit de representatieve werkgeversorganisaties 
en voor de andere helft uit de representatieve werknemersorganisaties.

Artikel 11
In het kader van de wetgeving betreffende de Sociale Maribel, meer bepaald het koninklijk besluit 
van 18 juli 2002, en van de collectieve arbeidsovereenkomsten geciteerd in voornoemd artikel 7, 
zal ieder der sectoren voor zijn deelsector bij unanimiteit voorstellen doen over de toekenning van 
de gerealiseerde bijkomende tewerkstellingen.

De beslissingen en maatregelen die hieruit voortvloeien zullen nochtans door het beheerscomité 
dienen bekrachtigd te worden.

In geval van tekortkomende functionering van één of meerdere sectoren zal het beheerscomité voor 
de betrokken sector(en) de nodige beslissingen en maatregelen dienen te nemen.

Artikel 12
De beheerders van het fonds nemen, uit hoofde van de verplichtingen die door het fonds worden 
aangegaan, geen enkele persoonlijke verplichting op zich. Hun verantwoordelijkheid is beperkt tot 
de uitvoering van het mandaat dat zij ontvingen.

Artikel 13
Het beheerscomité kiest onder zijn leden en voor een periode van telkens twee jaar, een voorzitter 
en een ondervoorzitter, die elk tot een verschillende taalrol behoren en alternerend uit de werkge-
versorganisaties en de werknemersorganisaties voortspruiten.

Artikel 14
§1. Binnen de grenzen van de wetgevende en reglementaire teksten die de Sociale Maribel regelen 

beschikt het beheerscomité over de ruimste bevoegdheden inzake administratie en beheer van 
het fonds. Het beheerscomité kan een huishoudelijk reglement vastleggen.

§2. Het beheerscomité wordt in al zijn handelingen en voor ieder doel, hierin begrepen de rechts-
vervolgingen zowel als eiser als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter en 
ondervoorzitter van het beheerscomité of door het(de) lid(leden) die zij delegeren teneinde in die 
vertegenwoordiging te voorzien.
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Artikel 15
Het beheerscomité heeft onder meer tot taak:

a. controle uit te oefenen en alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn voor de goede uit-
voering van huidige collectieve arbeidsovereenkomst;

b. jaarlijks de administratiekosten te bepalen, alsmede de hoegrootheid van de jaarlijkse ontvang-
sten die aan deze kosten besteed worden overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 van de 
programmawet van 30 december 2001;

c. in te staan voor de eventuele aanwerving en ontslag van het personeel van het fonds of van de 
vereniging van fondsen waartoe hij(zij) behoort;

d. jaarlijks in de maand juni een schriftelijk verslag over de uitvoering van zijn taak over te maken 
aan het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten.

Artikel 16
Het beheerscomité vergadert minstens één maal per semester op de zetel van het fonds. De opro-
epingen moeten de agenda vermelden. De notulen worden door de secretaris opgesteld en door de 
voorzitter en de ondervoorzitter ondertekend.

Artikel 17
1. Het beheerscomité kan slechts geldig beslissen indien minstens de helft zowel van de werkge-

versorganisaties als van de werknemersorganisaties aanwezig of bij volmacht vertegenwoordigd 
is. Elk lid kan maximaal drager zijn van drie volmachten. 

2. De beslissingen van het beheerscomité worden genomen bij unanimiteit van de aanwezigen 
en de vertegenwoordigde leden.

Artikel 18
Overeenkomstig artikel 12 van de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaansze-
kerheid, duidt het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten een bedrijfsrevisor 
aan ter controle van het beheer van het fonds. Deze licht het beheerscomité regelmatig in over de 
resultaten van zijn onderzoeken en doet de aanbevelingen die hij nuttig acht.

Artikel 19 - Balans en jaarrekeningen
De balans en de jaarrekeningen worden op 31 december afgesloten.

HOOFDSTUK 5 - ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 20
Het fonds is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 21
Het wordt ontbonden door het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten. Dit 
paritair comité beslist over de bestemming van de goederen en waarden van het fonds na betaling 
van het passief. Deze bestemming moet in overeenstemming zijn met het doel waartoe het fonds 
werd opgericht.

Voornoemd paritair comité duidt de vereffenaars aan onder de leden van het beheerscomité.
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7.2. Tewerkstelling sociale maribel
Maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de sector 
van de rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen 
Cao van 8.10.2007

 · vervangt cao van 28.11.2006
 · vervangt cao van 18.12.2002

HOOFDSTUK 1 - JURIDISCH KADER

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten overeenkomstig de bepalingen van de wet van 5 
december 1968 op de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités en het koninklijk 
besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstel-
ling in de non-profit sector.

HOOFDSTUK 2 - TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de 
rustoorden voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de service-flats, de dagverzorgingscentra 
en de centra voor dagopvang die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de gezondheidsin-
richtingen en -diensten.

HOOFDSTUK 3 - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 3
§1. Onder “werknemers” wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.
§2. Onder “partijen” wordt verstaan: de representatieve werkgeversorganisaties en de representatieve 

werknemersorganisaties die deze collectieve arbeidsovereenkomst hebben afgesloten.
§3. Onder “sector” wordt verstaan: de werkgevers ressorterend onder het Paritair Subcomité voor de 

gezondheidsinrichtingen en -diensten en bedoeld in artikel 2 van deze collectieve arbeidsover-
eenkomst.

§4. Onder “het Koninklijk Besluit” wordt verstaan: het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende 
maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector.

§5. Onder “bevoegde Ministers” wordt verstaan: de ministers van Tewerkstelling en Arbeid en van 
Sociale Zaken.

§6. Onder “instelling” wordt verstaan: de instelling welke bij het sociaal fonds, hieronder omschreven 
in §7, een kandidatuurstelling indient teneinde middelen te verwerven met het oog op de bevor-
dering van de tewerkstelling zoals voorzien in deze overeenkomst.

§7. Onder “Sociaal Fonds” wordt verstaan: het “Fonds Sociale Maribel’ opgericht door de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2007 gesloten in het Paritair comité voor de gezondheidsin-
richtingen en -diensten.
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HOOFDSTUK 4 - VERMINDERING VAN DE RSZ-WERKGEVERSBIJDRAGEN

Artikel 4
Overeenkomstig artikel  2 van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 en de bepalingen van deze 
overeenkomst, kan de sector genieten van een forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdrage 
van de sociale zekerheid.

De globale opbrengst van de bijdragevermindering, vermeld in artikel 2 §1 van het koninklijk besluit 
van 18 juli 2002, wordt als volgt berekend:  het aantal werknemers, dat minstens halftijds is tewerk-
gesteld, vermenigvuldigd met het bedrag van de bijdragevermindering vastgesteld overeenkomstig 
artikel 2 van het koninklijk besluit.

Partijen komen overeen het ‘Fonds Sociale Maribel’ te belasten met het ontvangen, controleren, 
beheren en toewijzen van de integrale opbrengst van de hierboven bedoelde bijdragevermindering.

Het toewijzen geschiedt overeenkomstig de bepalingen vastgesteld door het beheerscomité van het 
‘Fonds Sociale Maribel’.

HOOFDSTUK 5 - INNING EN BESTEMMING VAN DE BIJDRAGEVERMINDERING

Artikel 5
De sector verbindt er zich toe een bijkomende inspanning te doen voor de tewerkstelling onder de 
vorm van de netto-aangroei van het arbeidsvolume van ten minste de opbrengst van de bijdrage-
vermindering bepaald in artikel 4 van deze overeenkomst. 

Men zal zich hiervoor refereren naar het arbeidsvolume zoals gepreciseerd in artikel 50 van het 
koninklijk besluit 18 juli 2002.

De bovengrens van de bijdrage van het sociaal fonds in de jaarlijkse loonkost per bijkomende tewerk-
stelling kan verhoogd worden zonder dat de bijdrage evenwel 64 937,84 € per jaar en per FTE mag 
overschrijden. In uitvoering van het artikel 12 alinea 2 en 3 van het koninklijk besluit, wordt de bij-
drage van het sectoraal fonds evenwel beperkt tot de bezoldigde, effectieve of gelijkgestelde, prestaties. 
In overeenstemming met het artikel 12 van het koninklijk besluit kan het beheerscomité tot de 
indexering van zijn bijdragen en van bovengenoemd plafond van 64 937,84 € beslissen.

Artikel 6
Het behoud en de netto-bijkomende tewerkstelling en aangroei van het arbeidsvolume waarvan 
sprake in artikel 7 van deze overeenkomst moeten verwezenlijkt worden op het niveau van:

• de sector omschreven in artikel 2;
• en elke instelling die via financiële middelen ‘sociale maribel’ voortspruitend uit het koninklijk 

besluit en uit deze collectieve arbeidsovereenkomst, tewerkstelling realiseert.
Indien de werkgever de afwijking dient toe te passen, voorzien in artikel 14 van het koninklijk besluit, 
moet hij voldoen aan de daarvoor opgestelde voorwaarden en voorafgaandelijk het akkoord van het 
Fonds Sociale Maribel bekomen op basis van objectieve criteria zoals vermeld in het werkdocument 
beoogd in artikel 11 bis §2 van het KB.

Artikel 7
De instellingen bedoeld in artikel 2 en in artikel 3§6 van deze overeenkomst die het voornemen 
hebben om een bijkomende inspanning voor tewerkstelling te verwezenlijken in uitvoering van deze 
overeenkomst moeten voorafgaandelijk een kandidatuurstelling indienen. 
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Artikel 8
§1. Het model van aanvraagformulier wordt vastgesteld door het Fonds Sociale Maribel.
§2. De kandidatuurstelling moet vergezeld zijn van het unaniem akkoord van de  ondernemingsraad 

of, bij ontstentenis van het comité preventie en bescherming op het werk of, bij ontstentenis, van 
de syndicale afvaardiging. 
Indien in de instelling geen der voorgaande overlegorganen is opgericht vindt de volgende proce-
dure toepassing:
De kandidatuurstelling moet worden uitgehangen gedurende een periode van 14 dagen op een 
voor alle personeelsleden toegankelijke plaats en voor akkoord te worden getekend door minstens 
50% van de personeelsleden zoals vermeld op de DMFA-aangifte van het kwartaal voorafgaand 
aan dit van de indiening van de kandidatuurstelling.
Het personeel kan eventuele bezwaren desgevallend kenbaar maken via een gewestelijke vak-
bondssecretaris van een representatieve werknemersorganisatie die in het paritair subcomité is 
vertegenwoordigd.
De dag waarop de werkgever het ontwerp kandidatuurstelling uithangt, stuurt hij een afschrift 
van het ontwerp van kandidatuurstelling aan de gewestelijke secretarissen van de representatieve 
werknemersorganisaties die in het paritair subcomité zijn vertegenwoordigd.
Na verloop van de periode van uithangen van 14 dagen en bij ontstentenis van geformuleerde 
bezwaren wordt de kandidatuurstelling aan het Fonds Sociale Maribel doorgestuurd.

Artikel 9
Het Fonds Sociale Maribel zal, na ontvangst van de kandidatuurstellingen, een voorstel van verdeling 
van de bijkomende ter beschikking staande jobs uitwerken gebaseerd op de criteria zoals vermeld 
in het werkdocument beoogd in artikel 11 bis §2 van het KB.

De na die procedure aangeduide werkgevers moeten overgaan tot aanwervingen, de voorgeschreven 
voorwaarden van het beheerscomité respecterend en binnen een termijn van maximaal 6 maanden, 
te rekenen vanaf de betekening van de toekenning van de bijkomende tewerkstelling.

Artikel 10
Bij de toewijzing van deze middelen zal het Sociaal Fonds Maribel rekening houden met de priori-
teiten die bepaald worden door het beheerscomité waaronder ondermeer:

• het behoud van de reeds toegekende arbeidsplaatsen;
• de aanwijzing van het nieuw aangeworven personeel in functies die de arbeidsdruk bij het aan-

wezige personeel verlagen;
• de bijkomende werknemers mogen niet belast worden met prestaties die in rekening worden 

gebracht voor het bekomen van toelagen voor personeelskosten vanwege een subsidiërende 
overheid.
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HOOFDSTUK 6 - WAARBORGEN MET BETREKKING TOT DE AANWENDING VAN 
DE RSZ-BIJDRAGEVERMINDERING TEN VOORDELE VAN DE TEWERKSTELLING

Artikel 11
In uitvoering van artikel 8, §2 punt f van het koninklijk besluit zal elke werkgever die financiële 
middelen ‘sociale maribel’ geniet, minstens jaarlijks een verslag bezorgen aan het Fonds Sociale 
Maribel, volgens het door het Fonds Sociale Maribel opgesteld model. 

Dit verslag bevat minstens volgende gegevens: een nominatieve lijst van de werknemers aange-
worven bij toepassing van deze overeenkomst met vermelding van hun urencontract, hun functie, 
hun loonkost, de plaats van tewerkstelling en, in voorkomend geval, de datum van uitdienst en de 
naam van de vervangende werknemer, en of zij in hun vorige tewerkstelling op één of andere wijze 
met de instelling verbonden waren. 

Het Fonds Sociale Maribel kan desgevallend een andere termijn van verslag bepalen. Het Fonds 
Sociale Maribel kan indien nodig bijkomende informatie opvragen bij de werkgever. De werkgevers 
verbinden er zich toe alle gegevens in verband met de sociale maribel tewerkstelling, die door het 
Fonds Sociale Maribel worden opgevraagd, te verstrekken.

Artikel 12
Dit verslag moet aan de voorafgaande goedkeuring van de werknemersvertegenwoordiging worden 
voorgelegd overeenkomstig de vereiste procedure.

HOOFDSTUK 7 - SLOTBEPALINGEN EN GELDIGHEIDSDUUR

Artikel 13
Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt, vanaf de datum van haar inwerkingtreding, de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de 
gezondheidsdiensten houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling 
in de sector van de rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen.

Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2008. Zij is gesloten voor onbepaalde duur. Zij 
kan opgezegd worden door elk van de partijen mits een opzegging van drie maanden, betekend bij 
een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de gezond-
heidsinrichtingen en -diensten.
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7.3. Mobiele equipe
Collectieve Arbeidsovereenkomst betreffende de invoering en de werking van de 
mobiele equipe
Cao van 9.10.2017

 · Vervangt cao van 16.6.2014
 · Vervangt cao van 13.5.2013 (KB 26.1.2014, BS 16.5.2014)
 · Vervangt de cao van 13.7.2011 (KB 8.5.13, BS 18.7.2013)

 · Gewijzigd door de cao van 10.9.2012

Deze collectieve arbeidsovereenkomst legt de principes vast voor de verdeling van de jobs over de 
instellingen van de sector, het statuut van en het kader voor de werking van de mobiele equipe. 

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de 
rustoorden voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, die genieten van bijkomende tewerk-
stelling met als doelstelling het organiseren van een mobiele equipe. 
Onder “werknemers” wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel. 

Artikel 2 - Definitie 
De mobiele equipe is een equipe van werknemer(s) die niet gebonden is aan een architectonische, 
structurele of functionele eenheid en die het mogelijk maakt om in de woon/zorgeenheden een on-
middellijke vervanging te verzekeren in geval van een afwezigheid of een kortstondige versterking 
in geval van plots verhoogde werklast. 

Artikel 3 - Algemene doelstellingen 
De mobiele equipe heeft als algemene doelstellingen: 

• de onmiddellijke vervanging van het afwezig verplegend, verzorgend en reactivatie personeel 
voor een beperkte duur 

• het verminderen van de werklast 
• het verminderen van de arbeidsflexibiliteit door het stabieler maken van de uurroosters. 

HOOFDSTUK 2 - FINANCIERING, VERDELING EN BEHEER VAN DE TEWERKSTEL-
LINGEN 

Artikel 4
De bijkomende tewerkstellingen worden gerealiseerd door middel van verschillende financierings-
bronnen vanaf 2010: 

• de Fiscale Maribel voor onder andere het toenmalige ‘pilootproject mobiele equipe’ (ongeveer 
179 VTE) 

• de jobs van het RIZIV “mini-akkoord 2011” (ongeveer 105 VTE) 
• de Fiscale Maribel in 2012 (ongeveer 100 VTE) 
• de bijkomende RIZIV tewerkstellingen in 2013 (ongeveer 467 VTE) 
• de bijkomende Fiscale en Sociale Maribel middelen in 2014 (ongeveer 293 VTE) 
• de bijkomende Sociale maribel middelen in 2013 (54,5 VTE) 
• de bijkomende Sociale maribel middelen in 2016 (73,5 VTE) 
• de bijkomende Sociale maribel middelen in 2017 (146 VTE) 
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Artikel 5
§1. Vanaf de datum van ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt bij de toeken-

ning van het aantal jobs voor de mobiele equipes zorg rekening gehouden met volgende verhouding: 

AANTAL VTE ZORGPERSONEEL IN DE INSTEL-
LING

AANTAL VTE MOBIELE EQUIPE TOE TE KEN-
NEN AAN DE INSTELLING

14-29 1

30-44 1,5

45-59 2

60-74 2,5

75-89 3

90-104 3,5

>105 4

 
§2. Vanaf 2014 kunnen jobs worden toegekend voor een mobiele equipe logistieke diensten. De 

mobiele equipe logistieke diensten kan ingezet worden voor de vervanging van werknemers 
in volgende diensten en/of functies: keuken, onderhoud, technische dienst, administratie.  
Het Fonds Sociale Maribel 330 gebruikt het aantal VTE niet zorgpersoneel als een van de criteria 
voor de toekenning van de jobs. 

§3. Voor de berekening van het aantal VTE zorgpersoneel en niet zorgpersoneel gebruikt het Fonds 
Sociale Maribel 330 de gegevens die aangeleverd worden door de bevoegde diensten van het RIZIV.  
De toekenningen gebeuren rekening houdend met de beschikbare financiering. 

Artikel 6
De verdeling, het beheer en de opvolging van de jobs gebeurt door het Fonds Sociale Maribel 330. 
Het Fonds hanteert daarbij bijkomende objectieve criteria voor de verdeling van de jobs binnen de 
budgettaire context. 
Er zal door het Fonds Sociale Maribel 330 aan het RIZIV een lijst overgemaakt worden van de instel-
lingen in de sector die tewerkstellingen toegekend krijgen voor de mobiele equipe en waarvoor de 
financiering gebeurt via het RIZIV (Artikel 4 2e en 4e gedachtestreep). 

Artikel 7
§1. De mobiele equipe zorg bestaat enkel uit verpleegkundigen, zorgkundigen of reactivatiepersoneel. 
§2. De mobiele equipe logistieke diensten bestaat uit werknemers in een functie inzetbaar voor de 

vervanging van werknemers in volgende afdelingen en/of functies: keuken, onderhoud, technische 
dienst, administratie. 

HOOFSTUK 3 - WERKING VAN DE MOBIELE EQUIPE 

Artikel 8 - Prioriteiten in de toewijzing 
De drie eerste prioriteiten voor de toewijzing van de mobiele equipe zijn de volgende: 

1. De onmiddellijke vervanging van onvoorzien afwezige werknemers. Onder “onmiddellijke ver-
vanging” wordt verstaan: de vervanging van de onvoorziene afwezigheid, wegens ziekte of 
wegens een dwingende reden tot maximaal de eerste 5 dagen afwezigheid. 

2. De onmiddellijke vervanging van geplande afwezigheden van korte duur met een maximale 
vervangingsperiode van 5 dagen. 

3. Buitengewone vermeerdering van de werklast. 
De volgorde van de prioriteiten 2 en 3 kan omgedraaid worden door het overlegorgaan. 
De prioriteiten in de toewijzing worden toegepast voor elke mobiele equipe afzonderlijk (zorg en 
logistieke diensten). 
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Artikel 9 - Sociaal overleg met betrekking tot beide mobiele equipes 
§1. Het overlegorgaan, met name de ondernemingsraad, bij ontstentenis een lokaal paritair comité 

bestaande uit de werkgever en de syndicale afvaardiging, of bij ontstentenis het CPBW, is bevoegd 
voor het opvolgen van de mobiele equipe. 

§2. De ondernemingsraad, bij ontstentenis voormeld lokaal overlegcomité bestaande uit de werkgever 
en de syndicale afvaardiging, bij ontstentenis van Syndicale afvaardiging, het CPBW, ontvangt 
daartoe een jaarlijks kwalitatief en kwantitatief verslag over de werking, de verdeling, de samenstel-
ling van de mobiele equipe, de redenen van de vervangingen en in voorkomend geval de redenen 
van de niet-vervangingen. 

Artikel 10 - Uurroosters 
Voor de leden van beide mobiele equipe worden specifieke uurroosters vastgelegd. Zij beschikken 
bij voorkeur over een vast- of cyclisch uurrooster. 
Deze uurroosters worden overeengekomen in het overlegorgaan en opgenomen in het Arbeidsre-
glement van de instelling. 
De leden van de mobiele equipe kunnen werken tijdens weekdagen, in het weekend en tijdens 
avonduren. Zij kunnen geen volledige nachtdienst 
Commentaar: 
De sociale partners sluiten niet uit dat in de toekomst leden van de mobiele equipe wel nachtarbeid 
onder de vorm van een volledige nachtshift kunnen presteren. Dit zal afhangen van de evolutie van 
het aantal werknemers werkzaam in de mobiele equipes en het aantal instellingen met een mobiele 
equipe 

Artikel 11 - Werkingsreglement 
Voor de start van de mobiele equipe zal het overlegorgaan, zoals bepaald in Artikel 9, een werkings-
reglement opstellen van toepassing op beide mobiele equipes. 
Dit reglement bevat: 

• het aantal werknemers van de mobiele equipe, hun functie, contractuele arbeidstijd en hun namen 
• de uurroosters van de mobiele equipe 
• de verantwoordelijke voor het opstellen van het uurrooster van de leden/werknemers van de 

mobiele equipe 
• de toewijzingsprioriteiten 
• het aantal en de namen afdelingen/diensten binnen de instelling waar de mobiele equipe kan 

functioneren 
• de functie van de werknemers die kunnen vragen om de mobiele equipe in te schakelen 
• de naam en de functie van de verantwoordelijke die beslist over de dagelijkse inzet van de mo-

biele equipe 
• de inhoud van de halfjaarlijkse evaluatie. 

Als de instelling niet beschikt over een sociaal overlegorgaan moet zij een kopie van het werkings-
reglement en het evaluatie rapport opsturen naar de regionale vakbondsverantwoordelijken van de 
in het Paritair Comité vertegenwoordigde representatieve werknemersorganisaties. De regionale 
vakbondsverantwoordelijken hebben 14 dagen de tijd om hun eventuele bemerkingen over te maken. 

HOOFDSTUK 4 - SLOTBEPALINGEN 

Artikel 12
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 9 oktober 2017 en is afgesloten voor 
onbepaalde duur. Ze vervangt de CAO van 16 juni 2014 betreffende de invoering en de werking van 
de mobiele equipe, geregistreerd op 19/08/2014 (registratienummer 123046/CO/330). 
Zij kan worden opgezegd door elk der ondertekenende partijen, met een opzegtermijn van drie 
maanden, gericht bij een ter post aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor 
de gezondheidsinrichtingen en -diensten. 
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7.4. Thuiswerk-telewerk (VIA 6)
Collectieve arbeidsovereenkomst inzake thuiswerk-telewerk

Cao van 14.03.2022

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die 
ressorteren onder het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, én die behoren 
tot de hierna vermelde inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend 
en/of gesubsidieerd:

• de categorale ziekenhuizen (dit is elk ziekenhuis dat uitsluitend beschikt over een G-dienst (re-
validatie van geriatrische patiënten) en/of een Sp-dienst (gespecialiseerde dienst voor behande-
ling en revalidatie) als vermeld in artikel 5, §1, I, eerste lid, 3° en 4°, van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen);

• de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de dagverzorgingscentra, de 
assistentiewoningen, de centra voor kortverblijf voor bejaarden;

• de psychiatrische verzorgingstehuizen;
• de initiatieven van beschut wonen;
• de revalidatiecentra  met uitsluiting van, de instellingen waarmee het Verzekeringscomité van 

het Riziv op voorstel van het College van geneesheren directeurs, in uitvoering van artikel 22, 
6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke-
ringen gecoördineerd op 14 juli 1994, een overeenkomst heeft gesloten en die niet vallen onder 
de toepassing van artikel 5, § 1, I, 5° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
van de instellingen;

• de multidisciplinaire begeleidingsequipes en netwerken palliatieve zorgen.

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Ak-
koord voor de social/non-profitsectoren (‘VIA 6’) van 30/3/2021, LUIK II, DEEL I.1 “Structureel 
thuiswerk/telewerk”, en de BIJLAGE II.1: “Kaderakkoord met betrekking tot telewerk/thuiswerk 
in de private VIA-sectoren”.

Artikel 3
Het intersectoraal kaderakkoord en de collectieve arbeidsovereenkomsten die zijn gesloten in uit-
voering ervan, doen geen afbreuk aan:

• de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk; 
• de CAO nr. 149 van de Nationale Arbeidsraad van 26 januari 2021 betreffende aanbevolen of 

verplicht telewerk omwille van de coronacrisis;
• de CAO nr. 85 van de Nationale Arbeidsraad van 9 november 2005 betreffende het telewerk, 

gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 bis van 27 februari 2008.

Artikel 4
De sociale partners engageren zich om op ondernemingsvlak in het sociaal overleg besprekingen 
te voeren met het oog op het mogelijk maken van telewerk/thuiswerk en het maken van concrete 
afspraken hierover, waarbij zij zo adequaat mogelijk rekening houden met de voorwaarden die eigen 
zijn aan de onderneming.



Artikel 5
Op niveau van de ondernemingen/diensten zullen de besprekingen en afspraken in het lokaal sociaal 
overleg betrekking hebben op minstens volgende punten:

• Afbakening van de functies die voor thuiswerk in aanmerking komen;
• principe van vrijwilligheid, zowel vanuit werknemer als vanuit werkgever, resulterend in een 

onderling schriftelijk akkoord/addendum bij de arbeidsovereenkomst;
• afspraken rond de noodzakelijke minimum aanwezigheid/bezetting op de werkplaats;
• frequentie van mogelijkheid van thuiswerk (bijvoorbeeld: maximum aantal dagen per week, al 

dan niet gerelateerd aan job time,…);
• de overeengekomen uurregeling en arbeidstijd tijdens thuiswerk;
• afspraken rond bereikbaarheid en onbereikbaarheid;
• afspraken rond beschikbare apparatuur en technische ondersteuning (laptop, smartphone, IT-

ondersteuning,…);
• de toepassing van het ondernemingsbeleid inzake veiligheid en gezondheid op de werkplaats 

op de telewerkers;
• …

Artikel 6
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking vanaf de datum van haar afsluiting en is 
gesloten voor onbepaalde duur.
Zij kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een opzeggingstermijn van zes maanden, 
gericht bij een ter post aangetekend schrijven aan de voorzitter van het paritair comité voor de 
gezondheidsinrichtingen en -diensten.

Artikel 7
Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsover-
eenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werkne-
mersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de 
notulen van de vergadering die zijn ondertekend door de voorzitter en de secretaris en goedgekeurd 
door de leden.
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8.1. Brugpensioen vanaf 56 jaar (40 jaar 
loopbaan)

Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het voltijds conventioneel brug-
pensioen vanaf 56 jaar voor werknemers met een loopbaan van 40 jaar.
Cao van 9.3.2009 

[De regeling SWT (Stelsel Werkloosheid met Bedrijfstoeslag, voormalig “brugpensioen” genoemd) vanaf de leeftijd van 56 jaar bij 
een loopbaan van 40 jaar, is nadien verlengd door de wet. Een cao is dus niet meer noodzakelijk:

1. Het ipa-ontwerp van 2011-2012 voorzag in de verlenging van dit stelsel voor werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de 
periode van het akkoord, dus tot eind 2012. De verlenging werd vastgelegd door de wet van 12.04.2011 (BS van 28/04/2011 tweede 
editie) bij gebrek aan de ondertekening van het ipa-ontwerp voor die twee jaar.

2. De wet van 29 maart 2012 houdende diverse bepalingen ( BS van 30.03.2012 derde editie) heeft het gebruikelijke stelsel 
verlengd tot 31.12.2015. Bovendien werden de voorwaarden versoepeld: de oorspronkelijke voorwaarde om 78 arbeidsprestaties te 
leveren vóór de leeftijd van 17 jaar, werd geschrapt.] [Na 31.12.2015 geldt onderdeel 8.2]

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de 
instellingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten.. 
Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendenperso-
neel. 

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in het raam van de collectieve arbeidsover-
eenkomst nr. 92 van 20 december 2007 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoe-
ding voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen.

Artikel 3
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de ontslagen werknemers die werk-
loosheidsuitkeringen genieten en die gedurende de geldigheid van deze collectieve arbeidsover-
eenkomst de leeftijd van 56 jaar of meer bereiken op het ogenblik van de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
een beroepsverleden van ten minste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden.Bovendien 
moeten die werknemers het bewijs kunnen leveren dat vóór de leeftijd van 17 jaar gedurende ten-
minste 78 dagen arbeidsprestaties zijn geleverd waarvoor sociale zekerheidsbijdragen zijn betaald 
met volledige onderwerping aan de sociale zekerheid of tenminste 78 dagen arbeidsprestaties zijn 
geleverd in het kader van het leerlingenwezen welke zich situeren voor 1 september 1983.  

Artikel 4
De regeling van dit conventioneel brugpensioen geldt voor de werknemers van 56 jaar en ouder 
en die, rekening houdend met de in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale 
Arbeidsraad voorziene overlegprocedure, worden ontslagen, behalve om dringende redenen. 
De datum die in acht moet worden genomen om de leeftijd en de anciënniteitsvoorwaarden te 
bepalen is deze waarop de arbeidsovereenkomst effectief verstrijkt. 
De opzeggingstermijnen zijn deze die bepaald zijn volgens de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten. 

Artikel 5
De werknemers bedoeld in artikel 2 kunnen aanspraak maken op een aanvullende vergoeding ten 
laste van de werkgever op voorwaarde dat zij het bewijs leveren dat zij recht hebben op werkloos-
heidsuitkeringen. De aanvullende vergoeding zal door de werkgever niet meer betaald worden 
vanaf het ogenblik dat de betrokken werknemer zijn recht op de werkloosheidsuitkeringen ver-
liest. 
In geen geval zal de werkgever de verandering of de afschaffing van de werkloosheidsuitkeringen 
compenseren met een hogere vergoeding. 



CAO-bundeling Ouderenzorg (PC330) Hoofdstuk 8. Brugpensioen & pensioen

8.1.2 Brugpensioen na 40j

Artikel 6
De aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever bedraagt de helft van het verschil van het 
laatste netto-referteloon en de werkloosheidsuitkeringen. Het laatste brutomaandloon, bere-
kend en geplafonneerd volgens de bepalingen voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 
17 van de Nationale Arbeidsraad, wordt als refertemaand genomen voor de berekening van het 
laatste nettomaandloon. 
Het laatste brutomaandloon omvat enerzijds de wedde van de kalendermaand die het einde van de 
arbeidsovereenkomst voorafgaat en anderzijds 1/12de van de contractuele premies die rechtstreeks 
verbonden zijn aan de door de werknemers verrichte prestaties en waarop inhoudingen voor de 
sociale zekerheid werden gedaan en waarvan de periodiciteit geen maand overschrijdt, 1/12de van 
het dubbel vakantiegeld, van de eindejaarspremie en van de attractiviteitspremie. 
Bij de vaststelling van het laatste brutomaandloon verstaat men onder : 

• de gemiddelde premie voor bedienden : het gemiddelde van de premies van de laatste twaalf 
maanden; 

• de maandwedde voor werklieden : het gemiddeld loon berekend op een kwartaal, premies inbe-
grepen; 

•  in geval van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot 
een halftijdse betrekking, beroepsloopbaanonderbreking of halftijds brugpensioen : het in acht 
te nemen brutomaandloon is het loon dat overeenstemt met het loon van de vorige arbeidsduur-
regeling. 

Deze aanvullende vergoeding is in elk geval de maximale tussenkomst ten laste van de werkgever 
voor wat deze collectieve arbeidsovereenkomst betreft. 
Op deze bijkomende vergoeding worden, voor wat deze collectieve arbeidsovereenkomst betreft, 
desgevallend de wettelijke afhoudingen verricht en zij zijn steeds ten laste van de werknemer. 

Artikel 7
De aanvullende vergoeding wordt aan de betrokken werknemers maandelijks betaald tot zij de 
wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt, tenzij de werknemer voor die tijd zou overlijden. 
De aanvullende vergoeding wordt geïndexeerd volgens de bepalingen van de collectieve arbeidsover-
eenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad. 

Artikel 8
De bruggepensioneerde wordt overeenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 7 december 
1992 vervangen door een uitkeringsgerechtigde werkloze. Deze vervanging dient niet noodzakelijk 
te gebeuren in dezelfde dienst of dezelfde functie als die van de bruggepensioneerde. 
Nochtans kan in uitvoering van artikel 4, § 2 van het koninklijk besluit van 7 december 1992 vrij-
stelling van de vervangingsplicht toegestaan worden door de directeur van het bevoegde werkloos-
heidsbureau. 

Artikel 9
Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze collectieve arbeidsovereenkomst is voorzien, gelden de 
bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten op 19 december 1974 in de Na-
tionale Arbeidsraad, evenals alle wettelijke en reglementaire bepalingen die hierop van toepassing 
zijn, zoals onder meer de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 december 1992, gewijzigd bij 
het koninklijk besluit van 6 april 1995.

Artikel 10
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde duur. 
Zij treedt in werking op 1 januari 2009 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2011. 
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8.2. Stelsel werkloosheid met bedrijfstoe-
slag 58 jaar (lange loopbaan 40j)

Collectieve arbeidsovereenkomst tot instelling van een stelsel van werkloosheid 
met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan 
die worden ontslagen
Cao van 8.6.2015 (1.1.2015-31.12.2016)

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de 
instellingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten
Onder "werknemers" wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendenpersoneel.

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van:

1° de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 115 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 27 april
2015, tot invoering op interprofessioneel niveau, voor 2015 en 2016, van een stelsel van bedrijfs-
toeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen;

2° de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 116 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 27 april 2015, 
tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2015 en 2016, van de leeftijd vanaf welke een

stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers 
met een lange loopbaan die worden ontslagen;

3° de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 19 december 
1974, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde 
werknemers indien zij worden ontslagen; 4° het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van 
het stelsel van werkloosheid met 'bedrijfstoeslag, zoals laatst gewijzigd door het koninklijk besluit 
van 30 december 2014.

Artikel 3
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de ontslagen werknemers die werkloos-
heidsuitkeringen genieten en die gedurende de geldigheid van deze collectieve arbeidsovereenkomst 
de leeftijd van 58 of meer bereiken op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en 
die op dat ogenblik een beroepsloopbaan als loontrekkende van minstens 40 jaar kunnen rechtvaar-
digen, berekend en gelijkgesteld overeenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007.

Artikel 4
In afwijking van artikel 3 geldt het stelsel bedoeld in deze overeenkomst voor de werknemers ontslagen 
voor 1 januari 2016 die werkloosheidsuitkeringen genieten en die uiterlijk op 31 december 2015 de 
leeftijd van 56 of meer bereiken op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en 
die op dat ogenblik een beroepsloopbaan als loontrekkende van minstens 40 jaar kunnen rechtvaar-
digen, berekend en gelijkgesteld overeenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007. 

Artikel 5 
Deze regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag geldt voor werknemers van 58 jaar en ouder 
en die, rekening houdend met de in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale 
Arbeidsraad voorziene overlegprocedure, worden ontslagen tijdens de geldigheidsduur van deze 
overeenkomst, behalve om dringende redenen.
De opzegtermijnen zijn deze bepaald door de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978, die 
is gewijzigd door de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut 
tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende 
maatregelen.
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Artikel 6
De werknemers bedoeld in artikel 3 en 4 kunnen aanspraak maken op een aanvullende vergoeding 
ten laste van de werkgever op voorwaarde dat zij het bewijs leveren dat zij recht hebben op werk-
loosheidsuitkeringen. De aanvullende vergoeding zal door de werkgever niet meer betaald worden 
vanaf het ogenblik dat de betrokken werknemer zijn recht op de werkloosheidsuitkeringen verliest. 
In geen geval zal de werkgever de verandering of de afschaffing van de werkloosheidsuitkeringen 
compenseren met een hogere vergoeding. 

Artikel 7
De aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever bedraagt de helft van het verschil van het 
laatste nettoreferteloon en de werkloosheidsuitkeringen.
Het laatste brutomaandloon, berekend en geplafonneerd volgens de bepalingen voorzien in de col-
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, wordt als refertemaand genomen 
voor de berekening van het laatste nettomaandloon.
Het laatste brutomaandloon omvat enerzijds de wedde van de kalendermaand die het einde van de 
arbeidsovereenkomst voorafgaat en anderzijds 1/12de van de contractuele premies die rechtstreeks 
verbonden zijn aan de door de werknemers verrichte prestaties en waarop inhoudingen voor de 
sociale zekerheid werden gedaan en waarvan de periodiciteit geen maand overschrijdt 1/12de van 
het dubbel vakantiegeld, van de eindejaarspremie en van de attractiviteitpremie.
Bij de vaststelling van het laatste brutomaandloon verstaat men onder:

• de gemiddelde premie voor bedienden: het gemiddelde van de premies van de laatste twaalf 
maanden;

• de maandwedde voor werklieden: het gemiddeld loon berekend op een kwartaal, premies inbe-
grepen;

• in geval van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot 
een halftijdse betrekking, beroepsloopbaanonderbreking of halftijds brugpensioen: het in acht 
te nemen brutomaandloon is het loon dat overeenstemt met het loon van de voorafgaande 
arbeidsduurregeling.

Deze aanvullende vergoeding is in elk geval de maximale tussenkomst ten laste van de werkgever 
voor wat deze collectieve arbeidsovereenkomst betreft.
Op deze bijkomende vergoeding worden, voor wat deze collectieve arbeidsovereenkomst betreft,
desgevallend de wettelijke afhoudingen verricht en zij zijn steeds ten laste van de werknemer.

Artikel 8
De aanvullende vergoeding wordt aan de betrokken werknemers maandelijks betaald tot zij de wet-
telijke pensioenleeftijd hebben bereikt, tenzij de werknemer voor die tijd zou overlijden.
De aanvullende vergoeding wordt geïndexeerd volgens de bepalingen van de collectieve arbeidsover-
eenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad.

Artikel 9
Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze collectieve arbeidsovereenkomst is voorzien, gelden de 
bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten op 19 december 1974 in de 
Nationale Arbeidsraad, de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 115 en nr. 116, gesloten op 27 april 
2015 in de Nationale Arbeidsraad, evenals alle wettelijke en reglementaire bepalingen die hierop 
van toepassing zijn.

Artikel 10
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde duur.
Zij treedt in werking op 1 januari 2015 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2016.
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8.3. Stelsel werkloosheid met bedrijfstoe-
slag (lange loopbaan 40j - 2017)

Collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering van een stelsel van werkloosheid 
met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan 
die worden ontslagen 
Cao van 8.5.2017

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de 
instellingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten 
Onder "werknemers" wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel. 

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van de volgende collectieve 
arbeidsovereenkomsten: 

 1. de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 124 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 21 maart 
2017, tot invoering van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met 
een lange loopbaan die worden ontslagen; 

 2. de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 125 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 21 maart 
2017, tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2017 en 2018, van de leeftijd vanaf 
welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige 
oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen; 

 3. de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 19 decem-
ber 1974, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige 
bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen; 

 4. het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfs-
toeslag, zoals laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 30 december 2014. 

Artikel 3
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de ontslagen werknemers die werkloos-
heidsuitkeringen genieten en die gedurende de geldigheid van deze collectieve arbeidsovereenkomst: 

• in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 op het ogenblik van de beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn, 

• of in de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 op het ogenblik van de beëin-
diging van de arbeidsovereenkomst 59 jaar of ouder zijn, 

en, die op dat ogenblik een beroepsloopbaan als loontrekkende van minstens 40 jaar kunnen rechtvaar-
digen, berekend en gelijkgesteld overeenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007. 

Artikel 4
Deze regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag geldt voor werknemers van 58 jaar en ouder 
en die, rekening houdend met de in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale 
Arbeidsraad voorziene overlegprocedure, worden ontslagen tijdens de geldigheidsduur van deze 
overeenkomst, behalve om dringende redenen. 
De opzegtermijnen zijn deze bepaald door de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978, die 
is gewijzigd door de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut 
tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende 
maatregelen. 
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Artikel 5
De werknemers bedoeld in artikel 3 en 4 kunnen aanspraak maken op een aanvullende vergoeding 
ten laste van de werkgever op voorwaarde dat zij het bewijs leveren dat zij recht hebben op werk-
loosheidsuitkeringen. De aanvullende vergoeding zal door de werkgever niet meer betaald worden 
vanaf het ogenblik dat de betrokken werknemer zijn recht op werkloosheidsuitkeringen verliest. 
In geen geval zal de werkgever de verandering of de afschaffing van de werkloosheidsuitkeringen 
compenseren met een hogere vergoeding. 

Artikel 6
De aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever bedraagt de helft van het verschil van het 
laatste nettoreferteloon en de werkloosheidsuitkeringen. 
Het laatste brutomaandloon, berekend en geplafonneerd volgens de bepalingen voorzien in de col-
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, wordt als refertemaand genomen 
voor de berekening van het laatste nettomaandloon. 
Het laatste brutomaandloon omvat enerzijds de wedde van de kalendermaand die het einde van de 
arbeidsovereenkomst voorafgaat en anderzijds 1/12de van de contractuele premies die rechtstreeks 
verbonden zijn aan de door de werknemers verrichte prestaties en waarop inhoudingen voor de 
sociale zekerheid werden gedaan en waarvan de periodiciteit geen maand overschrijdt 1/12de van 
het dubbel vakantiegeld, van de eindejaarspremie en van de attractiviteitpremie. 
Bij de vaststelling van het laatste brutomaandloon verstaat men onder: 

• de gemiddelde premie voor bedienden: het gemiddelde van de premies van de laatste twaalf 
maanden; 

• de maandwedde voor werklieden: het gemiddeld loon berekend op een kwartaal, premies inbe-
grepen; 

• in geval van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot 
een halftijdse betrekking, beroepsloopbaanonderbreking of halftijds brugpensioen: het in acht 
te nemen brutomaandloon is het loon dat overeenstemt met het loon van de voorafgaande 
arbeidsduurregeling. 

Deze aanvullende vergoeding is in elk geval de maximale tussenkomst ten laste van de werkgever 
voor wat deze collectieve arbeidsovereenkomst betreft. 
Op deze bijkomende vergoeding worden, voor wat deze collectieve arbeidsovereenkomst betreft, 
desgevallend de wettelijke afhoudingen verricht en zij zijn steeds ten laste van de werknemer. 

Artikel 7
De aanvullende vergoeding wordt aan de betrokken werknemers maandelijks betaald tot zij de wet-
telijke pensioenleeftijd hebben bereikt, tenzij de werknemer voor die tijd zou overlijden. 
De aanvullende vergoeding wordt geïndexeerd volgens de bepalingen van de collectieve arbeidsover-
eenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad. 

Artikel 8
Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze collectieve arbeidsovereenkomst is voorzien, gelden de 
bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten op 19 december 1974 in de 
Nationale Arbeidsraad, de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 124 en nr. 125, gesloten op 21 
maart 2017 in de Nationale Arbeidsraad, evenals alle wettelijke en reglementaire bepalingen die 
hierop van toepassing zijn. 

Artikel 19
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde duur. 
Zij treedt in werking op 1 januari 2017 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2018. 
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8.4. Stelsel werkloosheid met bedrijfstoe-
slag 60 jaar

Toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige werkne-
mers indien zij worden ontslagen (60 jaar)
Cao van 9.3.2015

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de 
instellingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten.
Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in het kader van de collectieve arbeidsover-
eenkomst nr. 17, gesloten op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van 
een regeling voor aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers, indien 
zij worden ontslagen, en van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot het stelsel van werkloosheid 
met bedrijfstoeslag.

Artikel 3
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle werknemers die een arbeidsovereen-
komst hebben en voor zover ze recht hebben op werkloosheidsuitkeringen en aan de leeftijds- en 
de anciënniteitsvoorwaarden voldoen zoals voorzien in het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot 
het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Artikel 4
De regeling van dit conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag geldt voor de werk-
nemers van 60 jaar en ouder en die rekening houdend met de in de collectieve arbeidsovereenkomst 
nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad voorziene overlegprocedure worden ontslagen, behalve bij 
ontslag om dringende redenen.
De leeftijdsvoorwaarde moet worden voldaan tijdens de periode lopende van 1 januari 2015 tot 31 
december 2017, maar ook op het einde van de arbeidsovereenkomst.
De loopbaanvoorwaarde wordt als volgt bepaald:

 1. 40 jaar voor de mannelijke werknemers
 2. 31 jaar voor de vrouwelijke werknemers
De loopbaanvoorwaarde vermeld in vorige alinea wordt voor de vrouwelijke werknemers gebracht 
op 32 jaar vanaf 1 januari 2016 en op 33 jaar vanaf 1 januari 2017.
Deze loopbaanvoorwaarde moet bereikt worden ten laatste op het einde van de arbeidsovereenkomst
De opzegtermijnen zijn deze bepaald door de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978.

Artikel 5
De werknemers bedoeld in artikel 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst kunnen aanspraak 
maken op de aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever op voorwaarde dat zij het bewijs 
leveren dat zij recht hebben op de werkloosheidsuitkeringen.
De aanvullende vergoeding zal door de werkgever niet meer betaald worden vanaf het ogenblik dat 
de betrokken werknemer zijn recht op de werkloosheidsvergoedingen verliest, behoudens in geval 
de wet het voorziet.
ln geen geval zal de werkgever de verandering of de afschaffing van de werkloosheidsuitkeringen 
compenseren met een hogere vergoeding.
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Artikel 6
De aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever is gelijk aan de helft van het verschil tussen 
het netto-referteloon en de werkloosheidsuitkeringen.
Het laatste bruto-maandloon, berekend en geplafonneerd volgens de bepalingen voorzien in de col-
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad wordt ais refertemaand genomen 
voor de berekening van het laatste netto  maandloon.
Het laatste bruto-maandloon omvat enerzijds de wedde van de kalendermaand die het einde van de 
arbeidsovereenkomst voorafgaat en anderzijds 1/12de van de contractuele premies die rechtstreeks 
verbonden zijn aan de door de werknemers verrichte prestaties en waarop inhoudingen voor de 
sociale zekerheid werden gedaan en waarvan de periodiciteit geen maand overschrijdt, 1/12de van 
het dubbel vakantiegeld, van de eindejaarspremie en van de attractiviteitspremie.
Bij de vaststelling van het laatste bruto-maandloon verstaat men onder :

• de gemiddelde premie voor bedienden : het gemiddelde van de premies van de laatste twaalf 
maanden;

• de maandwedde voor werklieden : het gemiddeld loon berekend op een kwartaal, premies in-
begrepen:

•  in geval van tijdskrediet, loopbaanvermindering  en vermindering van de arbeidsprestaties tot 
een 4/5de betrekking of een halftijdse betrekking; beroepsloopbaanonderbreking of halftijds 
SWT : het in acht te nemen brutomaandloon is het loon dat overeenstemt met het loon van de 
vorige arbeidsduurregeling. 

Deze aanvullende vergoeding is in elk geval de maximale tussenkomst ten laste van de werkgever 
voor wat deze overeenkomst betreft.
Op deze bijkomende vergoeding worden, voor wat deze overeenkomst betreft, desgevallend de wet-
telijke afhoudingen verricht en zij zijn steeds ten laste van de werknemer.

Artikel 7
De aanvullende vergoeding wordt aan de betrokken werknemers maandelijks betaald tot zij de wet-
telijke pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt (tenzij de werknemer voor die tijd zou overlijden).
De aanvullende vergoeding wordt geïndexeerd volgens de bepalingen van de collectieve arbeidsover-
eenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad.

Artikel 8
Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze collectieve arbeidsovereenkomst is voorzien, gelden de 
bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad van 19 
december 1974, evenals alle wettelijke en reglementaire bepaling die hierop van toepassing zijn, 
zoals onder meer de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 december 1992 en van 3 mei 2007.

Artikel 9
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde duur.
Zij treedt in werking op 1 januari 2015 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2017.
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8.5. Stelsel werkloosheid met bedrijfstoe-
slag 58 jaar (nachtprestaties en zware 
beroepen)

Collectieve arbeidsovereenkomst tot instelling van een regeling van werkloos-
heid met bedrijfstoeslag op 58 jaar 
Cao van 6.7.2015 (1.1.2015-31.12.2016)

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de 
instellingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten 
Onder "werknemers" wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendenpersoneel.

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van:

1. de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 111 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 27 april 
2015, tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2015 en 2016, van de voorwaarden voor 
de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfs-
toeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in 
een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in 
het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn; 

2. de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 112 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 27 april 2015, 
tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2015 en 2016, van de leeftijd vanaf welke een 
stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers 
die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben 
gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn

3. de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 19 december 
1974, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde 
werknemers indien zij worden ontslagen;

4. het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfs-
toeslag, zoals laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 30 december 2014. 

5. het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitke-
ringen in geval van conventioneel brugpensioen. 

Artikel 3
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de ontslagen werknemers die werkloos-
heidsuitkeringen genieten en die gedurende de geldigheid van deze collectieve arbeidsovereenkomst 
de leeftijd van 58 of meer bereiken op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst  
en die op dat ogenblik een beroepsloopbaan als loontrekkende van minstens 33 jaar kunnen recht-
vaardigen, berekend en gelijkgesteld overeenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 mei 
2007, mits:

• zij op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst minimaal 20 jaar hebben 
gewerkt in een arbeidsregeling zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereen-
komst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid 
met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties, gewijzigd door 
de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 46 sexies van 9 januari 1995 en nr. 46 septies van 25 
april 1995, te weten, gewoonlijk tewerkgesteld zijn geweest in een arbeidsregeling met prestaties 
tussen 20 uur en 6 uur, met uitsluiting van de prestaties die zich uitsluitend situeren tussen 6 
uur en 24 uur en de prestaties die gewoonlijk beginnen vanaf 5 uur.
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• ofwel zij hebben gewerkt in een zwaar beroep: 
1. hetzij gedurende minstens 5 jaar, gerekend van datum tot datum, in de loop van de laatste 10 

kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, voor het einde van de arbeidsovereenkomst; 
2. hetzij gedurende minstens 7 jaar, gerekend van datum tot datum, in de loop van de laatste 15 

kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, voor het einde van de arbeidsovereenkomst; 
Voor de toepassing van het vorige lid moet het begrip van zwaar beroep in de zin van artikel 
3, § 1 van de koninklijk besluit van 3 mei 2007 worden begrepen, te weten:

 a. het werk in wisselende ploegen, meer bepaald de ploegenarbeid in minstens twee ploegen 
van minstens twee werknemers, die hetzelfde werk doen, zowel qua inhoud als qua omvang 
en die elkaar in de loop van de dag opvolgen zonder dat er een onderbreking is tussen de 
opeenvolgende ploegen en zonder dat de overlapping meer bedraagt dan één vierde van 
hun dagtaak, op voorwaarde dat de werknemer van ploegen alterneert;

 b. het werk in onderbroken diensten waarbij de werknemer permanent werkt in dagprestaties 
waarvan de begintijd en de eindtijd minimum 11 uur uit elkaar liggen met een onderbreking 
van minstens 3 uur en minimumprestaties van 7 uur. Onder permanent verstaat men dat 
de onderbroken dienst de gewone arbeidsregeling van de werknemer vormt en dat hij niet 
occasioneel in een dergelijke dienst wordt tewerkgesteld;

 c.   het werk in een arbeidsregime zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereen-
komst nr. 46 gesloten op 23 maart 1990 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk 
besluit van 10 mei 1990. 

Artikel 4
Deze regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag geldt voor werknemers van 58 jaar en ouder 
en die, rekening houdend met de in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale 
Arbeidsraad voorziene overlegprocedure, worden ontslagen tijdens de geldigheidsduur van deze 
overeenkomst, behalve om dringende redenen.
De opzegtermijnen zijn deze bepaald door de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978, die 
is gewijzigd door de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut 
tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende 
maatregelen.

Artikel 5
De werknemers bedoeld in artikel 3 kunnen aanspraak maken op een aanvullende vergoeding ten 
laste van de werkgever op voorwaarde dat zij het bewijs leveren dat zij recht hebben op werkloos-
heidsuitkeringen. De aanvullende vergoeding zal door de werkgever niet meer betaald worden vanaf 
het ogenblik dat de betrokken werknemer zijn recht op de werkloosheidsuitkeringen verliest.
In geen geval zal de werkgever de verandering of de afschaffing van de werkloosheidsuitkeringen 
compenseren met een hogere vergoeding.

Artikel6
De aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever bedraagt de helft van het verschil van het 
laatste nettoreferteloon en de werkloosheidsuitkeringen.
Het laatste brutomaandloon, berekend en geplafonneerd volgens de bepalingen voorzien in de col-
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, wordt als refertemaand genomen 
voor de berekening van het laatste nettomaandloon.
Het laatste brutomaandloon omvat enerzijds de wedde van de kalendermaand die het einde van de 
arbeidsovereenkomst voorafgaat en anderzijds 1/12de van de contractuele premies die rechtstreeks 
verbonden zijn aan de door de werknemers verrichte prestaties en waarop inhoudingen voor de 
sociale zekerheid werden gedaan en waarvan de periodiciteit geen maand overschrijdt 1/12de van 
het dubbel vakantiegeld, van de eindejaarspremie en van de attractiviteitpremie.
Bij de vaststelling van het laatste brutomaandloon verstaat men onder:

• de gemiddelde premie voor bedienden: het gemiddelde van de premies van de laatste twaalf 
maanden;

• de maandwedde voor werklieden: het gemiddeld loon berekend op een kwartaal, premies inbe-
grepen;
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• in geval van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot 
een halftijdse betrekking, beroepsloopbaanonderbreking of halftijds brugpensioen: het in acht 
te nemen brutomaandloon is het loon dat overeenstemt met het loon van de voorafgaande 
arbeidsduurregeling.

Deze aanvullende vergoeding is in elk geval de maximale tussenkomst ten laste van de werkgever 
voor wat deze collectieve arbeidsovereenkomst betreft.
Op deze bijkomende vergoeding worden, voor wat deze collectieve arbeidsovereenkomst betreft, 
desgevallend de wettelijke afhoudingen verricht en zij zijn steeds ten laste van de werknemer.

Artikel7
De aanvullende vergoeding wordt aan de betrokken werknemers maandelijks betaald tot zij de wet-
telijke pensioenleeftijd hebben bereikt, tenzij de werknemer voor die tijd zou overlijden.
De aanvullende vergoeding wordt geïndexeerd volgens de bepalingen van de collectieve arbeidsover-
eenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad.

Artikel 8
De werknemer in de regeling werkloosheid met bedrijfstoeslag moet vervangen worden overeen-
komstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 7 december 1992 en overeenkomstig artikel 5 van 
het koninklijk besluit van 3 mei 2007 door een uitkeringsgerechtigde werkloze. 
Deze vervanging dient niet noodzakelijk te gebeuren in dezelfde dienst of dezelfde functie als die 
van de werknemer in de regeling werkloosheid met bedrijfstoeslag.
Nochtans kan in uitvoering van artikel 4, § 2 van het koninklijk besluit van 7 december 1992 of 
van artikel 9, §1 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 vrijstelling van de vervangingsplicht 
toegestaan worden door de directeur van het bevoegde werkloosheidsbureau.

Artikel 9
Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze collectieve arbeidsovereenkomst is voorzien, gelden de bepa-
lingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten op 19 december 1974 in de Nationale 
Arbeidsraad, de collectie arbeidsovereenkomst nr. 111, gesloten op 17 april 2015 in de Nationale 
Arbeidsraad, evenals alle wettelijke en reglementaire bepalingen die hierop van toepassing zijn.

Artikel 10
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde duur.
Zij treedt in werking op 1 januari 2015 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2016.
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8.6. Stelsel werkloosheid met bedrijfstoe-
slag (nachtprestaties en zware beroepen 
- 2017)

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake het stelsel van werkloosheid met be-
drijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 
jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een 
zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt 
zijn, en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 
120 en nr. 121 van de Nationale Arbeidsraad 
Cao van 8.5.2017

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de 
instellingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten 
Onder "werknemers" wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendenpersoneel. 

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van: 

1. de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 120 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 21 maart 
2017, tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2017 en 2018, van de voorwaarden voor 
de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfs-
toeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in 
een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in 
het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn; 

 2. de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 121 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 21 maart 
2017, tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2017 en 2018, van de leeftijd vanaf 
welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige 
oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van 
nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf 
en arbeidsongeschikt zijn; 

 3. de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 19 decem-
ber 1974, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige 
bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen; 

 4. het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfs-
toeslag, zoals laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 30 december 2014; 

 5. het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuit-
keringen in geval van conventioneel brugpensioen. 

Artikel 3
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de ontslagen werknemers die werkloos-
heidsuitkeringen genieten en die gedurende de geldigheid van deze collectieve arbeidsovereenkomst 

• in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 op het ogenblik van de beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn, of die in de periode van 1 januari 2018 tot en 
met 31 december 2018 op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 59 jaar 
of ouder zijn, en die op dat ogenblik een beroepsloopbaan als loontrekkende van minstens 33 jaar 
kunnen rechtvaardigen, berekend en gelijkgesteld overeenkomstig artikel 4 van het koninklijk 
besluit van 3 mei 2007, mits: 
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• zij op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst minimaal 20 jaar hebben 
gewerkt in een arbeidsregeling zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereen-
komst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid 
met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties, gewijzigd door 
de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 46 sexies van 9 januari 1995 en nr. 46 septies van 25 
april 1995, te weten, gewoonlijk tewerkgesteld zijn geweest in een arbeidsregeling met prestaties 
tussen 20 uur en 6 uur, met uitsluiting van de prestaties die zich uitsluitend situeren tussen 6 
uur en 24 uur en de prestaties die gewoonlijk beginnen vanaf 5 uur. 

• ofwel zij hebben gewerkt in een zwaar beroep: 
 1. 1.    hetzij gedurende minstens 5 jaar, gerekend van datum tot datum, in de loop van de 

laatste 10 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, voor het einde van de arbeids-
overeenkomst; 

 2. 2. hetzij gedurende minstens 7 jaar, gerekend van datum tot datum, in de loop van de 
laatste 15 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, voor het einde van de arbeids-
overeenkomst; 

Voor de toepassing van het vorige lid moet het begrip van zwaar beroep in de zin van artikel 3, § 1 
van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 worden begrepen, te weten: 

a. het werk in wisselende ploegen, meer bepaald de ploegenarbeid in minstens twee ploegen van 
minstens twee werknemers, die hetzelfde werk doen, zowel qua inhoud als qua omvang 
en die elkaar in de loop van de dag opvolgen zonder dat er een onderbreking is tussen de 
opeenvolgende ploegen en zonder dat de overlapping meer bedraagt dan één vierde van 
hun dagtaak, op voorwaarde dat de werknemer van ploegen alterneert; 

b. het werk in onderbroken diensten waarbij de werknemer permanent werkt in dagprestaties 
waarvan de begintijd en de eindtijd minimum 11 uur uit elkaar liggen met een onderbreking 
van minstens 3 uur en minimumprestaties van 7 uur. Onder permanent verstaat men dat 
de onderbroken dienst de gewone arbeidsregeling van de werknemer vormt en dat hij niet 
occasioneel in een dergelijke dienst wordt tewerkgesteld; 

c. het werk in een arbeidsregime zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst 
nr. 46 gesloten op 23 maart 1990 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit 
van 10 mei 1990. 

Artikel 4 
Deze regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag geldt voor werknemers die, rekening houdend 
met de in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad voorziene over-
legprocedure, worden ontslagen tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst, behalve om 
dringende redenen. 
De opzegtermijnen zijn deze bepaald door de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978, die is 
gewijzigd door de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen 
arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijn en de carenzdag en begeleidende maatregelen. 

Artikel 5
De werknemers bedoeld in artikel 3 kunnen aanspraak maken op een aanvullende vergoeding ten 
laste van de werkgever op voorwaarde dat zij het bewijs leveren dat zij recht hebben op werkloos-
heidsuitkeringen. De aanvullende vergoeding zal door de werkgever niet meer betaald worden vanaf 
het ogenblik dat de betrokken werknemer zijn recht op de werkloosheidsuitkeringen verliest. 
In geen geval zal de werkgever de verandering of de afschaffing van de werkloosheidsuitkeringen 
compenseren met een hogere vergoeding. 
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Artikel 6
De aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever bedraagt de helft van het verschil van het 
laatste nettoreferteloon en de werkloosheidsuitkeringen. 
Het laatste brutomaandloon, berekend en geplafonneerd volgens de bepalingen voorzien in de col-
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, wordt als refertemaand genomen 
voor de berekening van het laatste nettomaandloon. 
Het laatste brutomaandloon omvat enerzijds de wedde van de kalendermaand die het einde van de 
arbeidsovereenkomst voorafgaat en anderzijds 1/12de van de contractuele premies die rechtstreeks 
verbonden zijn aan de door de werknemers verrichte prestaties en waarop inhoudingen voor de 
sociale zekerheid werden gedaan en waarvan de periodiciteit geen maand overschrijdt 1/12de van 
het dubbel vakantiegeld, van de eindejaarspremie en van de attractiviteitpremie. 
Bij de vaststelling van het laatste brutomaandloon verstaat men onder: 

• de gemiddelde premie voor bedienden: het gemiddelde van de premies van de laatste twaalf 
maanden; 

• de maandwedde voor werklieden: het gemiddeld loon berekend op een kwartaal, premies inbe-
grepen; 

• - in geval van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties 
tot een halftijdse betrekking, beroepsloopbaanonderbreking of halftijds brugpensioen: het in 
acht te nemen brutomaandloon is het loon dat overeenstemt met het loon van de voorafgaande 
arbeidsduurregeling. 

Deze aanvullende vergoeding is in elk geval de maximale tussenkomst ten laste van de werkgever 
voor wat deze collectieve arbeidsovereenkomst betreft. 
Op deze bijkomende vergoeding worden, voor wat deze collectieve arbeidsovereenkomst betreft, 
desgevallend de wettelijke afhoudingen verricht en zij zijn steeds ten laste van de werknemer. 

Artikel 7
De aanvullende vergoeding wordt aan de betrokken werknemers maandelijks betaald tot zij de wet-
telijke pensioenleeftijd hebben bereikt, tenzij de werknemer voor die tijd zou overlijden. 
De aanvullende vergoeding wordt geïndexeerd volgens de bepalingen van de collectieve arbeidsover-
eenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad. 

Artikel 8
De werknemer in de regeling werkloosheid met bedrijfstoeslag moet vervangen worden overeen-
komstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 7 december 1992 en overeenkomstig artikel 5 van 
het koninklijk besluit van 3 mei 2007 door een uitkeringsgerechtigde werkloze. 
Deze vervanging dient niet noodzakelijk te gebeuren in dezelfde dienst of dezelfde functie als die 
van de werknemer in de regeling werkloosheid met bedrijfstoeslag. 
Nochtans kan in uitvoering van artikel 4, § 2 van het koninklijk besluit van 7 december 1992 of 
van artikel 9, §1 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 vrijstelling van de vervangingsplicht 
toegestaan worden door de directeur van het bevoegde werkloosheidsbureau. 

Artikel 9
Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze collectieve arbeidsovereenkomst is voorzien, gelden de 
bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten op 19 december 1974 in de 
Nationale Arbeidsraad, de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 120 en nr. 121, gesloten op 21 
maart 2017 in de Nationale Arbeidsraad, evenals alle wettelijke en reglementaire bepalingen die 
hierop van toepassing zijn. 

Artikel 10
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde duur. 
Zij treedt in werking op 1 januari 2017 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2018. 
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8.7. Stelsel van werkloosheid met be-
drijfstoeslag (zware beroepen - 2017)

 Collectieve arbeidsovereenkomst inzake het stelsel van werkloosheid met be-
drijfstoeslag voor sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden 
ontslagen en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst 
nr.122 van de Nationale Arbeidsraad 
Cao van 8.5.2017

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de 
instellingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten 
Onder "werknemers" wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendenpersoneel. 

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van: 

1. de collectieve arbeidsovereenkomst nr.122 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 21 maart 
2017, tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2017 en 2018, van de leeftijd vanaf welke 
een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werk-
nemers in een zwaar beroep die worden ontslagen; 

 2. de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 19 decem-
ber 1974, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige 
bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen; 

 3. het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfs-
toeslag, zoals laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 30 december 2014; 

 4. het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuit-
keringen in geval van conventioneel brugpensioen. 

Artikel 3
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de ontslagen werknemers die werkloos-
heidsuitkeringen genieten en die gedurende de geldigheid van deze collectieve arbeidsovereenkomst 

• in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 op het ogenblik van de beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn, of die in de periode van 1 januari 2018 tot en 
met 31 december 2018 op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 59 jaar 
of ouder zijn, en die op dat ogenblik een beroepsloopbaan als loontrekkende van minstens 35 jaar 
kunnen rechtvaardigen, berekend en gelijkgesteld overeenkomstig artikel 4 van het koninklijk 
besluit van 3 mei 2007, mits: 

• zij hebben gewerkt in een zwaar beroep: 
 1. 1° hetzij gedurende minstens 5 jaar, gerekend van datum tot datum, in de loop van de laatste 

10 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, voor het einde van de arbeidsovereenkomst; 
 1. 2° hetzij gedurende minstens 7 jaar, gerekend van datum tot datum, in de loop van de laatste 

15 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, voor het einde van de arbeidsovereenkomst;  
Voor de toepassing van het vorige lid moet het begrip van zwaar beroep in de zin van artikel 
3, § 3 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 worden begrepen, te weten: 

a. het werk in wisselende ploegen, meer bepaald de ploegenarbeid in minstens twee ploegen van 
minstens twee werknemers, die hetzelfde werk doen, zowel qua inhoud als qua omvang en die 
elkaar in de loop van de dag opvolgen zonder dat er een onderbreking is tussen de opeenvol-
gende ploegen en zonder dat de overlapping meer bedraagt dan één vierde van hun dagtaak, 
op voorwaarde dat de werknemer van ploegen alterneert; 

b. het werk in onderbroken diensten waarbij de werknemer permanent werkt in dagprestaties 
waarvan de begintijd en de eindtijd minimum 11 uur uit elkaar liggen met een onderbreking 
van minstens 3 uur en minimumprestaties van 7 uur. Onder permanent verstaat men dat de 
onderbroken dienst de gewone arbeidsregeling van de werknemer vormt en dat hij niet occa-
sioneel in een dergelijke dienst wordt tewerkgesteld; 
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c. het werk in een arbeidsregime zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereen-
komst nr.46 van de Nationale Arbeidsraad gesloten op 23 maart 1990 en algemeen verbindend 
verklaard bij koninklijk besluit van 10 mei 1990, betreffende de begeleidingsmaatregelen voor 
ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties, 
gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr.46 sexies van 9 januari 1995 en nr.46 
septies van 25 april 1995, te weten, gewoonlijk tewerkgesteld zijn geweest in een arbeidsrege-
ling met prestaties tussen 20 uur en 6 uur, met uitsluiting van de prestaties die zich uitsluitend 
situeren tussen 6 uur en 24 uur en de prestaties die gewoonlijk beginnen vanaf 5 uur. 

Artikel 4 
Deze regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag geldt voor werknemers die, rekening houdend 
met de in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad voorziene over-
legprocedure, worden ontslagen tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst, behalve om 
dringende redenen. 
De opzegtermijnen zijn deze bepaald door de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978, die is 
gewijzigd door de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen 
arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijn en de carenzdag en begeleidende maatregelen. 

Artikel 5
De werknemers bedoeld in artikel 3 kunnen aanspraak maken op een aanvullende vergoeding ten 
laste van de werkgever op voorwaarde dat zij het bewijs leveren dat zij recht hebben op werkloos-
heidsuitkeringen. De aanvullende vergoeding zal door de werkgever niet meer betaald worden vanaf 
het ogenblik dat de betrokken werknemer zijn recht op de werkloosheidsuitkeringen verliest. 
In geen geval zal de werkgever de verandering of de afschaffing van de werkloosheidsuitkeringen 
compenseren met een hogere vergoeding. 

Artikel 6
De aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever bedraagt de helft van het verschil van het 
laatste nettoreferteloon en de werkloosheidsuitkeringen. 
Het laatste brutomaandloon, berekend en geplafonneerd volgens de bepalingen voorzien in de col-
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, wordt als refertemaand genomen 
voor de berekening van het laatste nettomaandloon. 
Het laatste brutomaandloon omvat enerzijds de wedde van de kalendermaand die het einde van de 
arbeidsovereenkomst voorafgaat en anderzijds 1/12de van de contractuele premies die rechtstreeks 
verbonden zijn aan de door de werknemers verrichte prestaties en waarop inhoudingen voor de 
sociale zekerheid werden gedaan en waarvan de periodiciteit geen maand overschrijdt 1/12de van 
het dubbel vakantiegeld, van de eindejaarspremie en van de attractiviteitpremie. 
Bij de vaststelling van het laatste brutomaandloon verstaat men onder: 

• de gemiddelde premie voor bedienden: het gemiddelde van de premies van de laatste twaalf 
maanden; 

• de maandwedde voor werklieden: het gemiddeld loon berekend op een kwartaal, premies inbe-
grepen; 

• in geval van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot 
een halftijdse betrekking, beroepsloopbaanonderbreking of halftijds brugpensioen: het in acht 
te nemen brutomaandloon is het loon dat overeenstemt met het loon van de voorafgaande 
arbeidsduurregeling. 

Deze aanvullende vergoeding is in elk geval de maximale tussenkomst ten laste van de werkgever 
voor wat deze collectieve arbeidsovereenkomst betreft. 
Op deze bijkomende vergoeding worden, voor wat deze collectieve arbeidsovereenkomst betreft, 
desgevallend de wettelijke afhoudingen verricht en zij zijn steeds ten laste van de werknemer. 
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Artikel 7
De aanvullende vergoeding wordt aan de betrokken werknemers maandelijks betaald tot zij de wet-
telijke pensioenleeftijd hebben bereikt, tenzij de werknemer voor die tijd zou overlijden. 
De aanvullende vergoeding wordt geïndexeerd volgens de bepalingen van de collectieve arbeidsover-
eenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad. 

Artikel 8
De werknemer in de regeling werkloosheid met bedrijfstoeslag moet vervangen worden overeen-
komstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 7 december 1992 en overeenkomstig artikel 5 van 
het koninklijk besluit van 3 mei 2007 door een uitkeringsgerechtigde werkloze. 
Deze vervanging dient niet noodzakelijk te gebeuren in dezelfde dienst of dezelfde functie als die 
van de werknemer in de regeling werkloosheid met bedrijfstoeslag. 
Nochtans kan in uitvoering van artikel 4, § 2 van het koninklijk besluit van 7 december 1992 of 
van artikel 9, §1 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 vrijstelling van de vervangingsplicht 
toegestaan worden door de directeur van het bevoegde werkloosheidsbureau. 

Artikel 9
Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze collectieve arbeidsovereenkomst is voorzien, gelden de bepa-
lingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.17, gesloten op 19 december 1974 in de Nationale 
Arbeidsraad, de collectieve arbeidsovereenkomst nr.122 gesloten op 21 maart 2017 in de Nationale 
Arbeidsraad, evenals alle wettelijke en reglementaire bepalingen die hierop van toepassing zijn. 

Artikel 10
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde duur. 
Zij treedt in werking op 1 januari 2017 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2018. 
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8.8. Stelsel van werkloosheid met be-
drijfstoeslag (62j, 2018)

Cao tot toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige 
werknemers indien zij worden ontslagen
Cao van 12.3.2018

[Merk op: het recht op SWT vanaf 62 jaar wordt geregeld door de interprofessionele cao van de Nationale Arbeidsraad. 
Onderstaande sectorale cao is van belang omdat hiermee de gunstigere sectorale berekeningswijze van de aanvullende 
vergoeding wordt bepaald. De loopbaanvoorwaarden worden bepaald conform het koninklijk besluit van 3 mei 2007 
tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag: 
1 40 jaar voor de mannelijke werknemers 
2 34 jaar voor de vrouwelijke werknemers. 
De loopbaanvoorwaarde vermeld in vorige alinea wordt voor de vrouwelijke werknemers gebracht op : 34 jaar vanaf 
1 januari 2018, 35 jaar vanaf 1 januari 2019, 36 jaar vanaf 1 januari 2020, 37 jaar vanaf 1 januari 2021, 38 jaar 
vanaf 1 januari 2022, 39 jaar vanaf 1 januari 2023, 40 jaar vanaf 1 januari 2024.]

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de 
instellingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten.
Onder "werknemers" wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in het kader van de collectieve ' arbeidsover-
eenkomst nr. 17, gesloten op 19 I december 1974 in de nationale Arbeidsraad, tot invoering van 
een regeling voor aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers, indien 
zij worden ontslagen, en van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot het stelsel van werkloosheid 
met bedrijfstoeslag.

Artikel 3
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle werknemers die een arbeidsovereen-
komst hebben en voor zover ze recht hebben op werkloosheidsuitkeringen en aan de leeftijds-en 
de anciënniteitsvoorwaarden voldoen zoals voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 
van de nationale Arbeidsraad en in het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel 
van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Artikel 4
De werknemers bedoeld in artikel 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst kunnen aanspraak 
maken op de aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever op voorwaarde dat zij het bewijs 
leveren dat zij recht hebben op de werkloosheidsuitkeringen.
De aanvullende vergoeding zal door de werkgever niet meer betaald worden vanaf het ogenblik dat 
de betrokken werknemer zijn recht op de werkloosheidsvergoedingen verliest/ behoudens in geval 
de wet het voorziet.
In geen geval zal de werkgever de verandering of de afschaffing van de werkloosheidsuitkeringen 
compenseren met een hogere vergoeding.
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Artikel 5
De aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever is gelijk aan de helft van het verschil tussen 
het netto-referteloon en de werkloosheidsuitkeringen.
Het laatste bruto-maandloon/ berekend en geplafonneerd volgens de bepalingen voorzien in de col-
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad wordt ais refertemaand genomen 
voor de berekening van het laatste netto- maandloon.
Het laatste bruto-maandloon omvat enerzijds de wedde van de kalendermaand die het einde van de 
arbeidsovereenkomst voorafgaat en anderzijds 1/12de van de contractuele premies die rechtstreeks 
verbonden zijn aan de door de werknemers verrichte prestaties en waarop inhoudingen voor de 
sociale zekerheid werden gedaan en waarvan de periodiciteit geen maand overschrijdt/ 1/12de van 
het dubbel vakantiegeld/ van de eindejaarspremie en van de attractiviteitspremie.
Bij de vaststelling van het laatste brutomaandloon verstaat men onder:

• de gemiddelde premie voor bedienden: het gemiddelde van de premies van de laatste twaalf 
maanden;

• de maandwedde voor werklieden: het gemiddeld loon berekend op een kwartaal premies inbe-
grepen;

• in geval van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot 
een 4/5de betrekking of een halftijdse betrekking; beroepsloopbaanonderbreking of halftijds 
SWT: het in acht te nemen brutomaandloon is het loon dat overeenstemt met het loon van de 
vorige arbeidsduurregeling.

Deze aanvullende vergoeding is in elk geval de maximale tussenkomst ten laste van de werkgever 
voor wat deze overeenkomst betreft.
Op deze bijkomende vergoeding worden, voor wat deze overeenkomst betreft, desgevallend de wet-
telijke afhoudingen verricht en zij zijn steeds ten laste van de werknemer.

Artikel 6
De aanvullende vergoeding wordt aan de betrokken werknemers maandelijks betaald tot zij de wet-
telijke pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt (tenzij de werknemer voor die tijd zou overlijden).
De aanvullende vergoeding wordt geïndexeerd volgens de bepalingen van de collectieve arbeidsover-
eenkomst nr. 17 van de nationale Arbeidsraad.

Artikel 7
Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze collectieve arbeidsovereenkomst is voorzien, gelden de 
bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad van 19 
december 1974, evenals alle wettelijke en reglementaire bepaling die hierop van toepassing zijn, 
zoals onder meer de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 december 1992 en van 3 mei 2007.

Artikel 8
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde duur.
Zij treedt in werking op 1 januari 2018 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2020.
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8.9. Stelsel van werkloosheid met be-
drijfstoeslag (2019-2020)

Collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering van een stelsel van bedrijfstoe-
slag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ont-
slagen
Cao van 23.5.2019

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de 
instellingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten 
Onder "werknemers" wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Artikel 2 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt uitdrukkelijk gesloten in uitvoering van: 

1. de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 134 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 23 april 
2019, tot invoering van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met

2. de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 135 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 23 april 
2019, tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2019 en 2020, van de leeftijd vanaf 
welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige 
oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen; 

3. de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 19 decem-
ber 1974, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige 
bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen;

4. het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met be-
drijfstoeslag, zoals laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 13 december 2017  (B.S. 
van 21 december 2017); 

Artikel 3
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de ontslagen werknemers die recht-
hebbend zijn op werkloosheidsuitkeringen en die gedurende de geldigheid van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst: 

• in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 op het ogenblik van de beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst 59 jaar of ouder zijn,  en, die op dat ogenblik een beroepsloopbaan 
als loontrekkende van minstens 40 jaar kunnen rechtvaardigen, berekend en gelijkgesteld over-
eenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007.

Artikel 4
Deze regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag geldt voor werknemers van 59 jaar en ouder 
en die, rekening houdend met de in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale 
Arbeidsraad voorziene overlegprocedure, worden ontslagen tijdens de geldigheidsduur van deze 
overeenkomst, behalve om dringende redenen. 
De opzegtermijnen zijn deze bepaald door de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978, die 
is gewijzigd door de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut 
tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende 
maatregelen.

Artikel 5
De werknemers bedoeld in artikel 3 en 4 kunnen aanspraak maken op een aanvullende vergoeding 
ten laste van de werkgever op voorwaarde dat zij het bewijs leveren dat zij recht hebben op werk-
loosheidsuitkeringen. De aanvullende vergoeding zal door de werkgever niet meer betaald worden 
vanaf het ogenblik dat de betrokken werknemer zijn recht op werkloosheidsuitkeringen verliest, 
behoudens in geval de wet het voorziet.
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In geen geval zal de werkgever de verandering of de afschaffing van de werkloosheidsuitkeringen 
compenseren met een hogere vergoeding.

Artikel 6
De aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever bedraagt de helft van het verschil van het 
laatste nettoreferteloon en de werkloosheidsuitkeringen.
Het laatste brutomaandloon, berekend en geplafonneerd volgens de bepalingen voorzien in de col-
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, wordt als refertemaand genomen 
voor de berekening van het laatste nettomaandloon.
Het laatste brutomaandloon omvat enerzijds de wedde van de kalendermaand die het einde van de 
arbeidsovereenkomst voorafgaat en anderzijds 1/12de van de contractuele premies die rechtstreeks 
verbonden zijn aan de door de werknemers verrichte prestaties en waarop inhoudingen voor de 
sociale zekerheid werden gedaan en waarvan de periodiciteit geen maand overschrijdt 1/12de van 
het dubbel vakantiegeld, van de eindejaarspremie en van de attractiviteitpremie.
Bij de vaststelling van het laatste brutomaandloon verstaat men onder:

• de gemiddelde premie voor bedienden: het gemiddelde van de premies van de laatste twaalf 
maanden;

• de maandwedde voor werklieden: het gemiddeld loon berekend op een kwartaal, premies inbe-
grepen;

• In geval van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties 
tot een halftijdse betrekking, beroepsloopbaanonderbreking of halftijds brugpensioen: 
het in acht te nemen brutomaandloon is het loon dat overeenstemt met het loon van 
de voorafgaande arbeidsduurregeling.

Deze aanvullende vergoeding is in elk geval de maximale tussenkomst ten laste van de werkgever 
voor wat deze collectieve arbeidsovereenkomst betreft.
Op deze bijkomende vergoeding worden, voor wat deze collectieve arbeidsovereenkomst betreft, 
desgevallend de wettelijke afhoudingen verricht en zij zijn steeds ten laste van de werknemer.

Artikel 7
De aanvullende vergoeding wordt aan de betrokken werknemers maandelijks betaald tot zij de wet-
telijke pensioenleeftijd hebben bereikt, tenzij de werknemer voor die tijd zou overlijden. De aanvul-
lende vergoeding wordt geïndexeerd volgens de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst 
nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad.

Artikel 8
Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze collectieve arbeidsovereenkomst is voorzien, gelden de 
bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten op 19 december 1974 in de Na-
tionale Arbeidsraad, de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 134 en nr. 135, gesloten op 23 april 
2019 in de Nationale Arbeidsraad, evenals alle wettelijke en reglementaire bepalingen die hierop 
van toepassing zijn. 

Artikel 9
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde duur.Zij heeft uitwerking met 
ingang 1 januari 2019 en treedt buiten werking op 31 december 2020.
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8.10. Stelsel van werkloosheid met be-
drijfstoeslag, nachtarbeid en zware ar-
beid (2019-2020)

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake het stelsel van werkloosheid met be-
drijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 
jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een 
zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt 
zijn, en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten 
nr.130 en nr.131 van de Nationale Arbeidsraad
Cao van 23.5.2019

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de 
instellingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten. 
Onder "werknemers" wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendenpersoneel.

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt uitdrukkelijk gesloten in uitvoering van:

1. de collectieve arbeidsovereenkomst nr.130 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 23 april 
2019 tot vaststelling, voor 2019 en 2020, van de voorwaarden voor de toekenning van een 
bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige 
oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van 
nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf 
en arbeidsongeschikt zijn;

2. de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 131 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 23 april 
2019, tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2019 en 2020, van de leeftijd vanaf 
welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige 
oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van 
nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf 
en arbeidsongeschikt zijn;

3. de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 19 decem-
ber 1974, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige 
bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen;

4. het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met be-
drijfstoeslag, zoals laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 13 december 2017  (B.S. 
van 21 december 2017); 

5. het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuit-
keringen in geval van conventioneel brugpensioen. 

Artikel 3
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de ontslagen werknemers die recht-
hebbend zijn op werkloosheidsuitkeringen en die gedurende de geldigheid van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst 

• in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 op het ogenblik van de beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst 59 jaar of ouder zijn, en die op dat ogenblik een beroepsloopbaan 
als loontrekkende van minstens 33 jaar kunnen rechtvaardigen, berekend en gelijkgesteld over-
eenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007, op voorwaarde dat:
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• zij op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst minimaal 20 jaar hebben ge-
werkt in een arbeidsregeling zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 
46 van de Nationale Arbeidsraad van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor 
ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties, 
en haar wijzigingen, te weten, gewoonlijk tewerkgesteld zijn geweest in een arbeidsregeling met 
prestaties tussen 20 uur en 6 uur, met uitsluiting van de prestaties die zich uitsluitend situeren 
tussen 6 uur en 24 uur en de prestaties die gewoonlijk beginnen vanaf 5 uur.

• ofwel zij gewerkt hebben in een zwaar beroep: 
1. hetzij gedurende minstens 5 jaar, gerekend van datum tot datum, in de loop van de laatste 10 

kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, voor het einde van de arbeidsovereenkomst; 
2. hetzij gedurende minstens 7 jaar, gerekend van datum tot datum, in de loop van de laatste 15 

kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, voor het einde van de arbeidsovereenkomst;
Voor de toepassing van het vorige lid moet het begrip van zwaar beroep in de zin van artikel 3, § 1 
van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 worden begrepen, te weten:

a. het werk in wisselende ploegen, meer bepaald de ploegenarbeid in minstens twee ploegen van 
minstens twee werknemers, die hetzelfde werk doen, zowel qua inhoud als qua omvang en die 
elkaar in de loop van de dag opvolgen zonder dat er een onderbreking is tussen de opeenvol-
gende ploegen en zonder dat de overlapping meer bedraagt dan één vierde van hun dagtaak, 
op voorwaarde dat de werknemer van ploegen alterneert;

b. het werk in onderbroken diensten waarbij de werknemer permanent werkt in dagprestaties 
waarvan de begintijd en de eindtijd minimum 11 uur uit elkaar liggen met een onderbreking 
van minstens 3 uur en minimumprestaties van 7 uur. Onder permanent verstaat men dat de 
onderbroken dienst de gewone arbeidsregeling van de werknemer vormt en dat hij niet occa-
sioneel in een dergelijke dienst wordt tewerkgesteld;

c. het werk in een arbeidsregeling zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereen-
komst nr. 46 gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 23 maart 1990 en algemeen verbindend 
verklaard bij koninklijk besluit van 10 mei 1990, en haar wijzigingen. 

Artikel 4
Deze regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag geldt voor werknemers die, rekening houdend 
met de in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad voorziene over-
legprocedure, worden ontslagen tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst, behalve om 
dringende redenen.
De opzegtermijnen zijn deze bepaald door de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978, die is 
gewijzigd door de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen 
arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijn en de carenzdag en begeleidende maatregelen.

Artikel 5
De werknemers bedoeld in artikel 3 kunnen aanspraak maken op een aanvullende vergoeding ten 
laste van de werkgever op voorwaarde dat zij het bewijs leveren dat zij recht hebben op werkloos-
heidsuitkeringen. De aanvullende vergoeding zal door de werkgever niet meer betaald worden vanaf 
het ogenblik dat de betrokken werknemer zijn recht op de werkloosheidsuitkeringen verliest, be-
houdens in geval de wet het voorziet.
In geen geval zal de werkgever de verandering of de afschaffing van de werkloosheidsuitkeringen 
compenseren met een hogere vergoeding.
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Artikel 6
De aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever bedraagt de helft van het verschil van het 
laatste nettoreferteloon en de werkloosheidsuitkeringen.
Het laatste brutomaandloon, berekend en geplafonneerd volgens de bepalingen voorzien in de col-
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, wordt als refertemaand genomen 
voor de berekening van het laatste nettomaandloon.
Het laatste brutomaandloon omvat enerzijds de wedde van de kalendermaand die het einde van de 
arbeidsovereenkomst voorafgaat en anderzijds 1/12de van de contractuele premies die rechtstreeks 
verbonden zijn aan de door de werknemers verrichte prestaties en waarop inhoudingen voor de 
sociale zekerheid werden gedaan en waarvan de periodiciteit geen maand overschrijdt, 1/12de van 
het dubbel vakantiegeld, van de eindejaarspremie en van de attractiviteitpremie.
Bij de vaststelling van het laatste brutomaandloon verstaat men onder:

• de gemiddelde premie voor bedienden: het gemiddelde van de premies van de laatste twaalf 
maanden;

• de maandwedde voor werklieden: het gemiddeld loon berekend op een kwartaal, premies inbe-
grepen;

• in geval van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot 
een halftijdse betrekking, beroepsloopbaanonderbreking of halftijds brugpensioen: het in acht 
te nemen brutomaandloon is het loon dat overeenstemt met het loon van de voorafgaande 
arbeidsduurregeling.

Deze aanvullende vergoeding is in elk geval de maximale tussenkomst ten laste van de werkgever 
voor wat deze collectieve arbeidsovereenkomst betreft.
Op deze bijkomende vergoeding worden, voor wat deze collectieve arbeidsovereenkomst betreft, 
desgevallend de wettelijke afhoudingen verricht en zij zijn steeds ten laste van de werknemer.

Artikel 7
De aanvullende vergoeding wordt aan de betrokken werknemers maandelijks betaald tot zij de wet-
telijke pensioenleeftijd hebben bereikt, tenzij de werknemer voor die tijd zou overlijden.
De aanvullende vergoeding wordt geïndexeerd volgens de bepalingen van de collectieve arbeidsover-
eenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad.

Artikel 8
De werknemer in de regeling werkloosheid met bedrijfstoeslag moet vervangen worden overeen-
komstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 7 december 1992 en overeenkomstig artikel 5 van 
het koninklijk besluit van 3 mei 2007 door een uitkeringsgerechtigde werkloze. 
Deze vervanging dient niet noodzakelijk te gebeuren in dezelfde dienst of dezelfde functie als die 
van de werknemer in de regeling werkloosheid met bedrijfstoeslag.
Nochtans kan in uitvoering van artikel 4, § 2 van het koninklijk besluit van 7 december 1992 of 
van artikel 9, §1 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 vrijstelling van de vervangingsplicht 
toegestaan worden door de directeur van het bevoegde werkloosheidsbureau.

Artikel 9
Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze collectieve arbeidsovereenkomst is voorzien, gelden de 
bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten op 19 december 1974 in de Na-
tionale Arbeidsraad, de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 130 en nr. 131, gesloten op 23 april 
2019 in de Nationale Arbeidsraad, evenals alle wettelijke en reglementaire bepalingen die hierop 
van toepassing zijn.

Artikel 10
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde duur.
Zij heeft uitwerking met ingang 1 januari 2019 en treedt buiten werking op 31 december 2020.
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8.11. Stelsel van werkloosheid met be-
drijfstoeslag, zware beroepen (2019-
2020)

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake het stelsel van werkloosheid met be-
drijfstoeslag voor sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden 
ontslagen en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst 
nr.132 van de Nationale Arbeidsraad
Cao van 23.5.2019

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de 
instellingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten. 
Onder "werknemers" wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendenpersoneel.

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt uitdrukkelijk gesloten in uitvoering van:

1. de collectieve arbeidsovereenkomst nr.132 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 23 april 
2019, tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2019 en 2020, van de leeftijd vanaf 
welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige 
oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen;

2. de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 19 decem-
ber 1974, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige 
bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen;

3. het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met be-
drijfstoeslag, zoals laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 13 december 2017  (B.S. 
van 21 december 2017); 

4. het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuit-
keringen in geval van conventioneel brugpensioen. 

Artikel 3
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de ontslagen werknemers die recht-
hebbend zijn op werkloosheidsuitkeringen en die gedurende de geldigheid van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst 

• in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 op het ogenblik van de beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst 59 jaar of ouder zijn, en die op dat ogenblik een beroepsloopbaan 
als loontrekkende van minstens 35 jaar kunnen rechtvaardigen, berekend en gelijkgesteld over-
eenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007, op voorwaarde dat:

• zij hebben gewerkt in een zwaar beroep: 
1. hetzij gedurende minstens 5 jaar, gerekend van datum tot datum, in de loop van de laatste 10 

kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, voor het einde van de arbeidsovereenkomst; 
2. hetzij gedurende minstens 7 jaar, gerekend van datum tot datum, in de loop van de laatste 15 

kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, voor het einde van de arbeidsovereenkomst;
Voor de toepassing van het vorige lid moet het begrip van zwaar beroep in de zin van artikel 3, § 3 
van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 worden begrepen, te weten:

a. het werk in wisselende ploegen, meer bepaald de ploegenarbeid in minstens twee ploegen van 
minstens twee werknemers, die hetzelfde werk doen, zowel qua inhoud als qua omvang en die 
elkaar in de loop van de dag opvolgen zonder dat er een onderbreking is tussen de opeenvol-
gende ploegen en zonder dat de overlapping meer bedraagt dan één vierde van hun dagtaak, 
op voorwaarde dat de werknemer van ploegen alterneert;
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b. het werk in onderbroken diensten waarbij de werknemer permanent werkt in dagprestaties 
waarvan de begintijd en de eindtijd minimum 11 uur uit elkaar liggen met een onderbreking 
van minstens 3 uur en minimumprestaties van 7 uur. Onder permanent verstaat men dat de 
onderbroken dienst de gewone arbeidsregeling van de werknemer vormt en dat hij niet occa-
sioneel in een dergelijke dienst wordt tewerkgesteld;

c. het werk in een arbeidsregime zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereen-
komst nr.46 van de Nationale Arbeidsraad gesloten op 23 maart 1990 en algemeen verbindend 
verklaard bij koninklijk besluit van 10 mei 1990, betreffende de begeleidingsmaatregelen voor 
ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties, 
en haar wijzigingen, te weten, gewoonlijk tewerkgesteld zijn geweest in een arbeidsregeling met 
prestaties tussen 20 uur en 6 uur, met uitsluiting van de prestaties die zich uitsluitend situeren 
tussen 6 uur en 24 uur en de prestaties die gewoonlijk beginnen vanaf 5 uur.

Artikel 4
Deze regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag geldt voor werknemers die, rekening houdend 
met de in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad voorziene over-
legprocedure, worden ontslagen tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst, behalve om 
dringende redenen.
De opzegtermijnen zijn deze bepaald door de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978, die is 
gewijzigd door de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen 
arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijn en de carenzdag en begeleidende maatregelen.

Artikel 5
De werknemers bedoeld in artikel 3 kunnen aanspraak maken op een aanvullende vergoeding ten 
laste van de werkgever op voorwaarde dat zij 
het bewijs leveren dat zij recht hebben op werkloosheidsuitkeringen. De aanvullende vergoeding zal 
door de werkgever niet meer betaald worden vanaf het ogenblik dat de betrokken werknemer zijn 
recht op de werkloosheidsuitkeringen verliest, behoudens in geval de wet het voorziet.
In geen geval zal de werkgever de verandering of de afschaffing van de werkloosheidsuitkeringen 
compenseren met een hogere vergoeding.

Artikel 6
De aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever bedraagt de helft van het verschil van het 
laatste nettoreferteloon en de werkloosheidsuitkeringen.
Het laatste brutomaandloon, berekend en geplafonneerd volgens de bepalingen voorzien in de col-
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, wordt als refertemaand genomen 
voor de berekening van het laatste nettomaandloon.
Het laatste brutomaandloon omvat enerzijds de wedde van de kalendermaand die het einde van de 
arbeidsovereenkomst voorafgaat en anderzijds 1/12de van de contractuele premies die rechtstreeks 
verbonden zijn aan de door de werknemers verrichte prestaties en waarop inhoudingen voor de 
sociale zekerheid werden gedaan en waarvan de periodiciteit geen maand overschrijdt 1/12de van 
het dubbel vakantiegeld, van de eindejaarspremie en van de attractiviteitpremie.
Bij de vaststelling van het laatste brutomaandloon verstaat men onder:

• de gemiddelde premie voor bedienden: het gemiddelde van de premies van de laatste twaalf 
maanden;

• de maandwedde voor werklieden: het gemiddeld loon berekend op een kwartaal, premies inbe-
grepen;

• in geval van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot 
een halftijdse betrekking, beroepsloopbaanonderbreking of halftijds brugpensioen: het in acht 
te nemen brutomaandloon is het loon dat overeenstemt met het loon van de voorafgaande 
arbeidsduurregeling.

 Deze aanvullende vergoeding is in elk geval de maximale tussenkomst ten laste van de werkgever 
voor wat deze collectieve arbeidsovereenkomst betreft.
Op deze bijkomende vergoeding worden, voor wat deze collectieve arbeidsovereenkomst betreft, 
desgevallend de wettelijke afhoudingen verricht en zij zijn steeds ten laste van de werknemer.
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Artikel 7
De aanvullende vergoeding wordt aan de betrokken werknemers maandelijks betaald tot zij de wet-
telijke pensioenleeftijd hebben bereikt, tenzij de werknemer voor die tijd zou overlijden.
De aanvullende vergoeding wordt geïndexeerd volgens de bepalingen van de collectieve arbeidsover-
eenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad.

Artikel 8
De werknemer in de regeling werkloosheid met bedrijfstoeslag moet vervangen worden overeen-
komstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 7 december 1992 en overeenkomstig artikel 5 van 
het koninklijk besluit van 3 mei 2007 door een uitkeringsgerechtigde werkloze. 
Deze vervanging dient niet noodzakelijk te gebeuren in dezelfde dienst of dezelfde functie als die 
van de werknemer in de regeling werkloosheid met bedrijfstoeslag.
Nochtans kan in uitvoering van artikel 4, § 2 van het koninklijk besluit van 7 december 1992 of 
van artikel 9, §1 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 vrijstelling van de vervangingsplicht 
toegestaan worden door de directeur van het bevoegde werkloosheidsbureau.

Artikel 9
Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze collectieve arbeidsovereenkomst is voorzien, gelden de bepa-
lingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.17, gesloten op 19 december 1974 in de Nationale 
Arbeidsraad, de collectieve arbeidsovereenkomst nr.132 gesloten op 23 april 2019 in de Nationale 
Arbeidsraad, evenals alle wettelijke en reglementaire bepalingen die hierop van toepassing zijn.

Artikel 10
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde duur.
Zij heeft uitwerking met ingang 1 januari 2019 en treedt buiten werking op 31 december 2020.
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8.12. Stelsel van werkloosheid met 
bedrijfstoeslag, lange loopbanen (2021-
2022)

Collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering van een stelsel van bedrijfstoe-
slag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ont-
slagen 
Cao van 27.1.2020

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de 
instellingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten 
Onder “werknemers” wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt uitdrukkelijk gesloten in uitvoering van de volgende 
collectieve arbeidsovereenkomsten:

1° de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 141 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 23 april 
2019, tot invoering voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021, van een stelsel van 
bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen

2° de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 142 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 23 april 2019, 
tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2021-2022, van de leeftijd vanaf welke een stel-
sel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers 
met een lange loopbaan die worden ontslagen

3° de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 19 december 
1974, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde 
werknemers indien zij worden ontslagen;

4° het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfs-
toeslag, zoals laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 13 december 2017  (B.S. van 21 
december 2017); 

Artikel 3
Conform met de collectieve arbeidsovereenkomst nr.142 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten 
op 23 april 2019 is onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing op de ontslagen 
werknemers die rechthebbend zijn op werkloosheidsuitkeringen en die gedurende de geldigheid van 
deze collectieve arbeidsovereenkomst: 

• in de periode van 1 januari 2021 en uiterlijk op 30 juni 2021 op het ogenblik van de beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst 59 jaar of ouder zijn,  

en, die op dat ogenblik een beroepsloopbaan als loontrekkende van minstens 40 jaar kunnen rechtvaar-
digen, berekend en gelijkgesteld overeenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007.
Commentaar: Aan de leeftijdsvoorwaarde moet voldaan worden uiterlijk op 30 juni 2021 en op het ogenblik 
waarop de arbeidsovereenkomst effectief eindigt. Aan de loopbaanvoorwaarde zoals bepaald moet voldaan 
worden op het einde van de arbeidsovereenkomst.

Artikel 4
Deze regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag geldt voor werknemers van 59 jaar en ouder 
en die, rekening houdend met de in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale 
Arbeidsraad voorziene overlegprocedure, worden ontslagen tijdens de geldigheidsduur van deze 
overeenkomst, behalve om dringende redenen.
De opzegtermijnen zijn deze bepaald door de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978, die 
is gewijzigd door de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut
tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carensdag en begeleidende 
maatregelen.
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Artikel 5
De werknemers bedoeld in artikel 3 en 4 kunnen aanspraak maken op een aanvullende vergoeding 
ten laste van de werkgever op voorwaarde dat zij het bewijs leveren dat zij recht hebben op werk-
loosheidsuitkeringen. De aanvullende vergoeding zal door de werkgever niet meer betaald worden 
vanaf het ogenblik dat de betrokken werknemer zijn recht op werkloosheidsuitkeringen verliest, 
behoudens in geval de wet het voorziet. In geen geval zal de werkgever de verandering of de afschaf-
fing van de werkloosheidsuitkeringen compenseren met een hogere vergoeding.

Artikel 6
De aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever bedraagt de helft van het verschil van het 
laatste nettoreferteloon en de werkloosheidsuitkeringen.
Het laatste brutomaandloon, berekend en geplafonneerd volgens de bepalingen voorzien in de col-
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, wordt als refertemaand genomen 
voor de berekening van het laatste nettomaandloon.
Het laatste brutomaandloon omvat enerzijds de wedde van de kalendermaand die het einde van de 
arbeidsovereenkomst voorafgaat en anderzijds 1/12de van de contractuele premies die rechtstreeks 
verbonden zijn aan de door de werknemers verrichte prestaties en waarop inhoudingen voor de 
sociale zekerheid werden gedaan en waarvan de periodiciteit geen maand overschrijdt 1/12de van 
het dubbel vakantiegeld, van de eindejaarspremie en van de attractiviteitpremie.
Bij de vaststelling van het laatste brutomaandloon verstaat men onder:

• de gemiddelde premie voor bedienden: het gemiddelde van de premies van de laatste twaalf 
maanden;

• de maandwedde voor werklieden: het gemiddeld loon berekend op een kwartaal, premies inbe-
grepen;

• in geval van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot 
een halftijdse betrekking, beroepsloopbaanonderbreking of halftijds brugpensioen: het in acht 
te nemen brutomaandloon is het loon dat overeenstemt met het loon van de voorafgaande 
arbeidsduurregeling.

Deze aanvullende vergoeding is in elk geval de maximale tussenkomst ten laste van de werkgever 
voor wat deze collectieve arbeidsovereenkomst betreft.
Op deze bijkomende vergoeding worden, voor wat deze collectieve arbeidsovereenkomst betreft, 
desgevallend de wettelijke afhoudingen verricht en zij zijn steeds ten laste van de werknemer.

Artikel 7
De aanvullende vergoeding wordt aan de betrokken werknemers maandelijks betaald tot zij de wet-
telijke pensioenleeftijd hebben bereikt, tenzij de werknemer voor die tijd zou overlijden.
De aanvullende vergoeding wordt geïndexeerd volgens de bepalingen van de collectieve arbeidsover-
eenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad.

Artikel 8
Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze collectieve arbeidsovereenkomst is voorzien, gelden de 
bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten op 19 december 1974 in de Na-
tionale Arbeidsraad, de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 141 en nr. 142, gesloten op 23 april 
2019 in de Nationale Arbeidsraad, evenals alle wettelijke en reglementaire bepalingen die hierop 
van toepassing zijn.

Artikel 9
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde duur. Zij heeft uitwerking met 
ingang 1 januari 2021 en treedt buiten werking op 31 december 2022.
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8.13. Stelsel van werkloosheid met 
bedrijfstoeslag, nachtarbeid en zwaar 
werk (2021-2022)

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake het stelsel van werkloosheid met be-
drijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 
jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een 
zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt 
zijn, en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten 
nr.138 en nr.139 van de Nationale Arbeidsraad
Cao van 27.1.2020

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de 
instellingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten. 
Onder "werknemers" wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendenpersoneel.

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt uitdrukkelijk gesloten in uitvoering van:

1° de collectieve arbeidsovereenkomst nr.138 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 23 april 
2019 tot vaststelling, voor de periode van 1 januari tot 30 juni 2021, van de voorwaarden voor 
de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfs-
toeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in 
een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in 
het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn;

2° de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 139 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 23 april 2019, 
tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2021-2022, van de leeftijd vanaf welke een stel-
sel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers 
die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben 
gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn;

3° de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 19 december 
1974, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde 
werknemers indien zij worden ontslagen;

4° het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfs-
toeslag, zoals laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 13 december 2017 (B.S. van 21 
december 2017); 

Artikel 3
Conform met de collectieve arbeidsovereenkomst nr.138 en nr.139 van de Nationale Arbeidsraad, 
gesloten op 23 april 2019, is onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing op de 
ontslagen werknemers die rechthebbend zijn op werkloosheidsuitkeringen en die gedurende de 
geldigheid van deze collectieve arbeidsovereenkomst 

• in de periode van 1 januari 2021 en uiterlijk op 30 juni 2021 op het ogenblik van de beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst 59 jaar of ouder zijn, en die op dat ogenblik een beroepsloopbaan 
als loontrekkende van minstens 33 jaar kunnen rechtvaardigen, berekend en gelijkgesteld over-
eenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007, op voorwaarde dat:

• zij op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst minimaal 20 jaar hebben ge-
werkt in een arbeidsregeling zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 
46 van de Nationale Arbeidsraad van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor 
ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties, 
en haar wijzigingen, te weten, gewoonlijk tewerkgesteld zijn geweest in een arbeidsregeling met 
prestaties tussen 20 uur en 6 uur, met uitsluiting van de prestaties die zich uitsluitend situeren 
tussen 6 uur en 24 uur en de prestaties die gewoonlijk beginnen vanaf 5 uur.

• ofwel zij gewerkt hebben in een zwaar beroep: 
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1° hetzij gedurende minstens 5 jaar, gerekend van datum tot datum, in de loop van de laatste 10 
kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, voor het einde van de arbeidsovereenkomst; 

2° hetzij gedurende minstens 7 jaar, gerekend van datum tot datum, in de loop van de laatste 15 
kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, voor het einde van de arbeidsovereenkomst;

Voor de toepassing van het vorige lid moet het begrip van zwaar beroep in de zin van artikel 3, § 1 
van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 worden begrepen, te weten:

 a. het werk in wisselende ploegen, meer bepaald de ploegenarbeid in minstens twee ploegen van 
minstens twee werknemers, die hetzelfde werk doen, zowel qua inhoud als qua omvang en die 
elkaar in de loop van de dag opvolgen zonder dat er een onderbreking is tussen de opeenvol-
gende ploegen en zonder dat de overlapping meer bedraagt dan één vierde van hun dagtaak, 
op voorwaarde dat de werknemer van ploegen alterneert;

 b. het werk in onderbroken diensten waarbij de werknemer permanent werkt in dagprestaties 
waarvan de begintijd en de eindtijd minimum 11 uur uit elkaar liggen met een onderbreking 
van minstens 3 uur en minimumprestaties van 7 uur. Onder permanent verstaat men dat de 
onderbroken dienst de gewone arbeidsregeling van de werknemer vormt en dat hij niet occa-
sioneel in een dergelijke dienst wordt tewerkgesteld;

 c. het werk in een arbeidsregeling zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereen-
komst nr. 46 gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 23 maart 1990 en algemeen verbindend 
verklaard bij koninklijk besluit van 10 mei 1990, en haar wijzigingen. 

Commentaar: Aan de leeftijdsvoorwaarde moet voldaan worden uiterlijk op 30 juni 2021 en op het ogenblik 
waarop de arbeidsovereenkomst effectief eindigt. Aan de loopbaanvoorwaarde zoals bepaald moet voldaan 
worden op het einde van de arbeidsovereenkomst.

Artikel 4
Deze regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag geldt voor werknemers die, rekening houdend 
met de in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad voorziene over-
legprocedure, worden ontslagen tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst, behalve om 
dringende redenen.
De opzegtermijnen zijn deze bepaald door de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978, die is 
gewijzigd door de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen 
arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijn en de carenzdag en begeleidende maatregelen.

Artikel 5
De werknemers bedoeld in artikel 3 kunnen aanspraak maken op een aanvullende vergoeding ten 
laste van de werkgever op voorwaarde dat zij het bewijs leveren dat zij recht hebben op werkloos-
heidsuitkeringen. De aanvullende vergoeding zal door de werkgever niet meer betaald worden vanaf 
het ogenblik dat de betrokken werknemer zijn recht op de werkloosheidsuitkeringen verliest, be-
houdens in geval de wet het voorziet.
In geen geval zal de werkgever de verandering of de afschaffing van de werkloosheidsuitkeringen 
compenseren met een hogere vergoeding.

Artikel 6
De aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever bedraagt de helft van het verschil van het 
laatste nettoreferteloon en de werkloosheidsuitkeringen.
Het laatste brutomaandloon, berekend en geplafonneerd volgens de bepalingen voorzien in de col-
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, wordt als refertemaand genomen 
voor de berekening van het laatste nettomaandloon.
Het laatste brutomaandloon omvat enerzijds de wedde van de kalendermaand die het einde van de 
arbeidsovereenkomst voorafgaat en anderzijds 1/12de van de contractuele premies die rechtstreeks 
verbonden zijn aan de door de werknemers verrichte prestaties en waarop inhoudingen voor de 
sociale zekerheid werden gedaan en waarvan de periodiciteit geen maand overschrijdt, 1/12de van 
het dubbel vakantiegeld, van de eindejaarspremie en van de attractiviteitpremie.
Bij de vaststelling van het laatste brutomaandloon verstaat men onder:

• de gemiddelde premie voor bedienden: het gemiddelde van de premies van de laatste twaalf 
maanden;
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• de maandwedde voor werklieden: het gemiddeld loon berekend op een kwartaal, premies inbe-
grepen;

• in geval van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot 
een halftijdse betrekking, beroepsloopbaanonderbreking of halftijds brugpensioen: het in acht 
te nemen brutomaandloon is het loon dat overeenstemt met het loon van de voorafgaande 
arbeidsduurregeling.

 Deze aanvullende vergoeding is in elk geval de maximale tussenkomst ten laste van de werkgever 
voor wat deze collectieve arbeidsovereenkomst betreft.
Op deze bijkomende vergoeding worden, voor wat deze collectieve arbeidsovereenkomst betreft, 
desgevallend de wettelijke afhoudingen verricht en zij zijn steeds ten laste van de werknemer.

Artikel 7
De aanvullende vergoeding wordt aan de betrokken werknemers maandelijks betaald tot zij de wet-
telijke pensioenleeftijd hebben bereikt, tenzij de werknemer voor die tijd zou overlijden.
De aanvullende vergoeding wordt geïndexeerd volgens de bepalingen van de collectieve arbeidsover-
eenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad.

Artikel 8
De werknemer in de regeling werkloosheid met bedrijfstoeslag moet vervangen worden overeen-
komstig artikel 5 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 door een uitkeringsgerechtigde werkloze. 
Deze vervanging dient niet noodzakelijk te gebeuren in dezelfde dienst of dezelfde functie als die 
van de werknemer in de regeling werkloosheid met bedrijfstoeslag.
Nochtans kan in uitvoering van artikel 9, §1 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 vrijstelling van 
de vervangingsplicht toegestaan worden door de directeur van het bevoegde werkloosheidsbureau.

Artikel 9
Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze collectieve arbeidsovereenkomst is voorzien, gelden de 
bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten op 19 december 1974 in de Na-
tionale Arbeidsraad, de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 138 en nr. 139, gesloten op 23 april 
2019 in de Nationale Arbeidsraad, evenals alle wettelijke en reglementaire bepalingen die hierop 
van toepassing zijn.

Artikel 10
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde duur.
Zij heeft uitwerking met ingang 1 januari 2021 en treedt buiten werking op 31 december 2022.
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8.14. Stelsel van werkloosheid met 
bedrijfstoeslag, zwaar beroep (2021-
2022)

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake het stelsel van werkloosheid met be-
drijfstoeslag voor sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden 
ontslagen en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst 
nr.140 van de Nationale Arbeidsraad
Cao van 27.1.2020

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de 
instellingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten 
Onder “werknemers” wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendenpersoneel.

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt uitdrukkelijk gesloten in uitvoering van:

1° de collectieve arbeidsovereenkomst nr.140 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 23 april 2019, 
tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2021 en 2022, van de leeftijd vanaf welke een 
stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werkne-
mers in een zwaar beroep die worden ontslagen;

2° de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 19 december 
1974, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde 
werknemers indien zij worden ontslagen;

3° het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfs-
toeslag, zoals laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 13 december 2017  (B.S. van 21 
december 2017); 

Artikel 3
Conform met de collectieve arbeidsovereenkomst nr.140 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten 
op 23 april 2019 is onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing op de ontslagen 
werknemers die rechthebbend zijn op werkloosheidsuitkeringen en die gedurende de geldigheid van 
deze collectieve arbeidsovereenkomst 

• in de periode van 1 januari 2021 en uiterlijk op 30 juni 2021 op het ogenblik van de beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst 59 jaar of ouder zijn, en die op dat ogenblik een beroepsloopbaan 
als loontrekkende van minstens 35 jaar kunnen rechtvaardigen, berekend en gelijkgesteld over-
eenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007, op voorwaarde dat:

• zij hebben gewerkt in een zwaar beroep: 
 1. hetzij gedurende minstens 5 jaar, gerekend van datum tot datum, in de loop van de laatste 10 

kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, voor het einde van de arbeidsovereenkomst; 
 2. hetzij gedurende minstens 7 jaar, gerekend van datum tot datum, in de loop van de laatste 15 

kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, voor het einde van de arbeidsovereenkomst;
Voor de toepassing van het vorige lid moet het begrip van zwaar beroep in de zin van artikel 3, § 3 
van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 worden begrepen, te weten:

 1. het werk in wisselende ploegen, meer bepaald de ploegenarbeid in minstens twee ploegen 
van minstens twee werknemers, die hetzelfde werk doen, zowel qua inhoud als qua omvang 
en die elkaar in de loop van de dag opvolgen zonder dat er een onderbreking is tussen de 
opeenvolgende ploegen en zonder dat de overlapping meer bedraagt dan één vierde van 
hun dagtaak, op voorwaarde dat de werknemer van ploegen alterneert;
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 2. het werk in onderbroken diensten waarbij de werknemer permanent werkt in dagprestaties 
waarvan de begintijd en de eindtijd minimum 11 uur uit elkaar liggen met een onderbreking 
van minstens 3 uur en minimumprestaties van 7 uur. Onder permanent verstaat men dat 
de onderbroken dienst de gewone arbeidsregeling van de werknemer vormt en dat hij niet 
occasioneel in een dergelijke dienst wordt tewerkgesteld;

 3. het werk in een arbeidsregime zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsover-
eenkomst nr.46 van de Nationale Arbeidsraad gesloten op 23 maart 1990 en algemeen 
verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 mei 1990, betreffende de begeleidings-
maatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid 
met nachtprestaties, en haar wijzigingen, te weten, gewoonlijk tewerkgesteld zijn geweest 
in een arbeidsregeling met prestaties tussen 20 uur en 6 uur, met uitsluiting van de pres-
taties die zich uitsluitend situeren tussen 6 uur en 24 uur en de prestaties die gewoonlijk 
beginnen vanaf 5 uur.

Commentaar: Aan de leeftijdsvoorwaarde moet voldaan worden uiterlijk op 30 juni 2021 en op het ogenblik 
waarop de arbeidsovereenkomst effectief eindigt. Aan de loopbaanvoorwaarde zoals bepaald moet voldaan 
worden op het einde van de arbeidsovereenkomst.

Artikel 4
Deze regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag geldt voor werknemers die, rekening houdend 
met de in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad voorziene over-
legprocedure, worden ontslagen tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst, behalve om 
dringende redenen.
De opzegtermijnen zijn deze bepaald door de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978, die is 
gewijzigd door de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen 
arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijn en de carenzdag en begeleidende maatregelen.

Artikel 5
De werknemers bedoeld in artikel 3 kunnen aanspraak maken op een aanvullende vergoeding ten 
laste van de werkgever op voorwaarde dat zij het bewijs leveren dat zij rechthebbend zijn op werk-
loosheidsuitkeringen. De aanvullende vergoeding zal door de werkgever niet meer betaald worden 
vanaf het ogenblik dat de betrokken werknemer zijn recht op de werkloosheidsuitkeringen verliest, 
behoudens in geval de wet het voorziet.
In geen geval zal de werkgever de verandering of de afschaffing van de werkloosheidsuitkeringen 
compenseren met een hogere vergoeding.

Artikel 6
De aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever bedraagt de helft van het verschil van het 
laatste nettoreferteloon en de werkloosheidsuitkeringen.
Het laatste brutomaandloon, berekend en geplafonneerd volgens de bepalingen voorzien in de col-
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, wordt als refertemaand genomen 
voor de berekening van het laatste nettomaandloon.
Het laatste brutomaandloon omvat enerzijds de wedde van de kalendermaand die het einde van de 
arbeidsovereenkomst voorafgaat en anderzijds 1/12de van de contractuele premies die rechtstreeks 
verbonden zijn aan de door de werknemers verrichte prestaties en waarop inhoudingen voor de 
sociale zekerheid werden gedaan en waarvan de periodiciteit geen maand overschrijdt 1/12de van 
het dubbel vakantiegeld, van de eindejaarspremie en van de attractiviteitpremie.
Bij de vaststelling van het laatste brutomaandloon verstaat men onder:

• de gemiddelde premie voor bedienden: het gemiddelde van de premies van de laatste twaalf 
maanden;

• de maandwedde voor werklieden: het gemiddeld loon berekend op een kwartaal, premies inbe-
grepen;

• in geval van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot 
een halftijdse betrekking, beroepsloopbaanonderbreking of halftijds brugpensioen: het in acht 
te nemen brutomaandloon is het loon dat overeenstemt met het loon van de voorafgaande 
arbeidsduurregeling.
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 Deze aanvullende vergoeding is in elk geval de maximale tussenkomst ten laste van de werkgever 
voor wat deze collectieve arbeidsovereenkomst betreft.
Op deze bijkomende vergoeding worden, voor wat deze collectieve arbeidsovereenkomst betreft, 
desgevallend de wettelijke afhoudingen verricht en zij zijn steeds ten laste van de werknemer.

Artikel 7
De aanvullende vergoeding wordt aan de betrokken werknemers maandelijks betaald tot zij de wet-
telijke pensioenleeftijd hebben bereikt, tenzij de werknemer voor die tijd zou overlijden.
De aanvullende vergoeding wordt geïndexeerd volgens de bepalingen van de collectieve arbeidsover-
eenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad.

Artikel 8
De werknemer in de regeling werkloosheid met bedrijfstoeslag moet vervangen worden overeen-
komstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 7 december 1992 en overeenkomstig artikel 5 van 
het koninklijk besluit van 3 mei 2007 door een uitkeringsgerechtigde werkloze. 
Deze vervanging dient niet noodzakelijk te gebeuren in dezelfde dienst of dezelfde functie als die 
van de werknemer in de regeling werkloosheid met bedrijfstoeslag.
Nochtans kan in uitvoering van artikel 4, § 2 van het koninklijk besluit van 7 december 1992 of 
van artikel 9, §1 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 vrijstelling van de vervangingsplicht 
toegestaan worden door de directeur van het bevoegde werkloosheidsbureau.

Artikel 9
Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze collectieve arbeidsovereenkomst is voorzien, gelden de bepa-
lingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.17, gesloten op 19 december 1974 in de Nationale 
Arbeidsraad, de collectieve arbeidsovereenkomst nr.140 gesloten op 23 april 2019 in de Nationale 
Arbeidsraad, evenals alle wettelijke en reglementaire bepalingen die hierop van toepassing zijn.

Artikel 10
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde duur.
Zij heeft uitwerking met ingang 1 januari 2021 en treedt buiten werking op 31 december 2022.
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8.15. Stelsel van werkloosheid met be-
drijfstoeslag, zwaar beroep (2021-2023)

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake het stelsel van werkloosheid met be-
drijfstoeslag voor sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden 
ontslagen en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst 
nr.143 van de Nationale Arbeidsraad
Cao van 11.10.2021

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de 
instellingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten  
 
Onder “werknemers” wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendenpersoneel. 

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt uitdrukkelijk gesloten in uitvoering van: 

1. de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 143 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 23 april 
2019, tot vaststelling van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 
kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen; 

 2. de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 19 decem-
ber 1974, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige 
bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen;

 3. het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met be-
drijfstoeslag, zoals laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 13 december 2017  (B.S. 
van  21 december 2017).

Artikel 3 
Conform met de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 143 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten 
op 23 april 2019 is onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing op de ontslagen 
werknemers die rechthebbend zijn op werkloosheidsuitkeringen en die gedurende de geldigheid van 
deze collectieve arbeidsovereenkomst  

• in de periode van 1 juli 2021 en uiterlijk op 30 juni 2023 op het ogenblik van de beëindiging van 
de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn, en die op dat ogenblik een beroepsloopbaan als 
loontrekkende van minstens 35 jaar kunnen rechtvaardigen, berekend en gelijkgesteld overeen-
komstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007, op voorwaarde dat: 

• zij hebben gewerkt in een zwaar beroep:  
1. hetzij gedurende minstens 5 jaar, gerekend van datum tot datum, in de loop van de laatste 10 

kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, voor het einde van de arbeidsovereenkomst;  
 2. hetzij gedurende minstens 7 jaar, gerekend van datum tot datum, in de loop van de laatste 15 

kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, voor het einde van de arbeidsovereenkomst;                                                                    
Voor de toepassing van het vorige lid moet het begrip van zwaar beroep in de zin van artikel 
3, § 3 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 worden begrepen, te weten: 
 ·  het werk in wisselende ploegen, meer bepaald de ploegenarbeid in minstens twee ploegen 

van minstens twee werknemers, die hetzelfde werk doen, zowel qua inhoud als qua omvang 
en die elkaar in de loop van de dag opvolgen zonder dat er een onderbreking is tussen de 
opeenvolgende ploegen en zonder dat de overlapping meer bedraagt dan één vierde van hun 
dagtaak, op voorwaarde dat de werknemer van ploegen alterneert;

 · het werk in onderbroken diensten waarbij de werknemer permanent werkt in dagprestaties 
waarvan de begintijd en de eindtijd minimum 11 uur uit elkaar liggen met een onderbreking 
van minstens 3 uur en minimumprestaties van 7 uur. Onder permanent verstaat men dat 
de onderbroken dienst de gewone arbeidsregeling van de werknemer vormt en dat hij niet 
occasioneel in een dergelijke dienst wordt tewerkgesteld; 

 · het werk in een arbeidsregime zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereen-
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komst nr.46 van de Nationale Arbeidsraad gesloten op 23 maart 1990 en algemeen verbindend 
verklaard bij koninklijk besluit van 10 mei 1990, betreffende de begeleidingsmaatregelen voor 
ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties, 
en haar wijzigingen, te weten, gewoonlijk tewerkgesteld zijn geweest in een arbeidsregeling 
met prestaties tussen 20 uur en 6 uur, met uitsluiting van de prestaties die zich uitsluitend 
situeren tussen 6 uur en 24 uur en de prestaties die gewoonlijk beginnen vanaf 5 uur. 

Commentaar: Aan de leeftijdsvoorwaarde moet voldaan worden uiterlijk op 30 juni 2023 en op 
het ogenblik waarop de arbeidsovereenkomst effectief eindigt. Aan de loopbaanvoorwaarde zoals 
bepaald moet voldaan worden op het einde van de arbeidsovereenkomst.  

Artikel 4 
Deze regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag geldt voor werknemers die, rekening houdend 
met de in de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad voorziene overlegprocedure, worden 
ontslagen tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst, behalve om dringende redenen.
De opzegtermijnen zijn deze bepaald door de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978, die is 
gewijzigd door de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen 
arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijn en de carenzdag en begeleidende maatregelen. 

Artikel 5 
De werknemers bedoeld in artikel 3 kunnen aanspraak maken op een aanvullende vergoeding ten 
laste van de werkgever op voorwaarde dat zij het bewijs leveren dat zij rechthebbend zijn op werk-
loosheidsuitkeringen. De aanvullende vergoeding zal door de werkgever niet meer betaald worden 
vanaf het ogenblik dat de betrokken werknemer zijn recht op de 
werkloosheidsuitkeringen verliest, behoudens in geval de wet het voorziet. 
In geen geval zal de werkgever de verandering of de afschaffing van de werkloosheidsuitkeringen 
compenseren met een hogere vergoeding. 
 
Artikel 6
De aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever bedraagt de helft van het verschil van het 
laatste nettoreferteloon en de werkloosheidsuitkeringen. 
 
Het laatste brutomaandloon, berekend en geplafonneerd volgens de bepalingen voorzien in de col-
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, wordt als refertemaand genomen 
voor de berekening van het laatste nettomaandloon. 
Het laatste brutomaandloon omvat enerzijds de wedde van de kalendermaand die het einde van de 
arbeidsovereenkomst voorafgaat en anderzijds 1/12de van de contractuele premies die rechtstreeks 
verbonden zijn aan de door de werknemers verrichte prestaties en waarop inhoudingen voor de 
sociale zekerheid werden gedaan en waarvan de periodiciteit geen maand overschrijdt 1/12de van 
het dubbel vakantiegeld, van de eindejaarspremie en van de attractiviteitpremie. 
 
Bij de vaststelling van het laatste brutomaandloon verstaat men onder: 

• de gemiddelde premie voor bedienden: het gemiddelde van de premies van de laatste twaalf 
maanden; 

• de maandwedde voor werklieden: het gemiddeld loon berekend op een kwartaal, premies inbe-
grepen; 

• in geval van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot 
een halftijdse betrekking, beroepsloopbaanonderbreking of halftijds brugpensioen: het in acht 
te nemen brutomaandloon is het loon dat overeenstemt met het loon van de voorafgaande 
arbeidsduurregeling. 

  
Deze aanvullende vergoeding is in elk geval de maximale tussenkomst ten laste van de werkgever 
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voor wat deze collectieve arbeidsovereenkomst betreft. 
Op deze bijkomende vergoeding worden, voor wat deze collectieve arbeidsovereenkomst betreft, 
desgevallend de wettelijke afhoudingen verricht en zij zijn steeds ten laste van de werknemer. 

Artikel 7
De aanvullende vergoeding wordt aan de betrokken werknemers maandelijks betaald tot zij de wet-
telijke pensioenleeftijd hebben bereikt, tenzij de werknemer voor die tijd zou overlijden. De aanvul-
lende vergoeding wordt geïndexeerd volgens de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst 
nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad. 

Artikel 8 
De werknemer in de regeling werkloosheid met bedrijfstoeslag moet vervangen worden overeen-
komstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 7 december 1992 en overeenkomstig artikel 5 van 
het koninklijk besluit van 3 mei 2007 door een uitkeringsgerechtigde werkloze.  

Deze vervanging dient niet noodzakelijk te gebeuren in dezelfde dienst of dezelfde functie als die 
van de werknemer in de regeling werkloosheid met bedrijfstoeslag 

Nochtans kan in uitvoering van artikel 9, §1 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 vrijstelling van 
de vervangingsplicht toegestaan worden door de directeur van het bevoegde werkloosheidsbureau. 

Artikel 9
Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze collectieve arbeidsovereenkomst is voorzien, gelden de bepa-
lingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.17, gesloten op 19 december 1974 in de Nationale 
Arbeidsraad, de collectieve arbeidsovereenkomst nr.143 gesloten op 23 april 2019 in de Nationale 
Arbeidsraad, evenals alle wettelijke en reglementaire bepalingen die hierop van toepassing zijn. 

Artikel 10 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde duur. 
Zij heeft uitwerking met ingang 1 juli 2021 en treedt buiten werking op 30 juni 2023.

Artikel 11 
Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsover-
eenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werkne-
mersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de 
notulen van de vergadering die zijn ondertekend door de voorzitter en de secretaris en goedgekeurd 
door de leden.
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8.16. Stelsel voor werkloosheid met be-
drijfstoeslag, lange loopbanen (2021-
2023)

Collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering van een stelsel van bedrijfstoe-
slag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ont-
slagen 
Cao van 11.10.2021

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de 
instellingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten  
Onder “werknemers” wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel. 

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt uitdrukkelijk gesloten in uitvoering van de volgende 
collectieve arbeidsovereenkomsten: 

 1° de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 152 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 15 juli 
2021, tot invoering voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023, van een stelsel van be-
drijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen ;

 2° de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 19 decem-
ber 1974, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige 
bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen.

Artikel 3 
Conform met de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 152 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten 
op 15 juli 2021, is onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing op de ontslagen 
werknemers die rechthebbend zijn op werkloosheidsuitkeringen en die gedurende de geldigheid 
van deze collectieve arbeidsovereenkomst:  

• in de periode van 1 juli 2021 en uiterlijk op 30 juni 2023 op het ogenblik van de beëindiging van 
de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn,   en, die op dat ogenblik een beroepsloopbaan als 
loontrekkende van minstens 40 jaar kunnen rechtvaardigen, berekend en gelijkgesteld overeen-
komstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007. 

Commentaar: Aan de leeftijdsvoorwaarde moet voldaan worden uiterlijk op 30 juni 2023 en op 
het ogenblik waarop de arbeidsovereenkomst effectief eindigt. Aan de loopbaanvoorwaarde zoals 
bepaald moet voldaan worden op het einde van de arbeidsovereenkomst. 

Artikel 4
Deze regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag geldt voor werknemers van 60 jaar en ouder 
en die, rekening houdend met de in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale 
Arbeidsraad voorziene overlegprocedure, worden ontslagen tijdens de geldigheidsduur van deze 
overeenkomst, behalve om dringende redenen. 
 
De opzegtermijnen zijn deze bepaald door de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978, die 
is gewijzigd door de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut 
tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende 
maatregelen.
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Artikel 5 
De werknemers bedoeld in artikel 3 en 4 kunnen aanspraak maken op een aanvullende vergoeding 
ten laste van de werkgever op voorwaarde dat zij het bewijs leveren dat zij recht hebben op werk-
loosheidsuitkeringen. De 
aanvullende vergoeding zal door de werkgever niet meer betaald worden vanaf het ogenblik dat de 
betrokken werknemer zijn recht op 
werkloosheidsuitkeringen verliest, behoudens in geval de wet het voorziet. 
In geen geval zal de werkgever de verandering of de afschaffing van de werkloosheidsuitkeringen 
compenseren met een hogere vergoeding. 

Artikel 6
De aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever bedraagt de helft van het verschil van het 
laatste nettoreferteloon en de werkloosheidsuitkeringen. 
Het laatste brutomaandloon, berekend en geplafonneerd volgens de bepalingen voorzien in de col-
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, wordt als refertemaand genomen 
voor de berekening van het laatste nettomaandloon. 
Het laatste brutomaandloon omvat enerzijds de wedde van de kalendermaand die het einde van de 
arbeidsovereenkomst voorafgaat en anderzijds 1/12de van de contractuele premies die rechtstreeks 
verbonden zijn aan de door de werknemers verrichte prestaties en waarop inhoudingen voor de 
sociale zekerheid werden gedaan en waarvan de periodiciteit geen maand overschrijdt 1/12de van 
het dubbel vakantiegeld, van de eindejaarspremie en van de attractiviteitpremie.  
Bij de vaststelling van het laatste brutomaandloon verstaat men onder: 

• de gemiddelde premie voor bedienden: het gemiddelde van de premies van de laatste twaalf 
maanden; 

• de maandwedde voor werklieden: het gemiddeld loon berekend op een kwartaal, premies inbe-
grepen; 

• in geval van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot 
een halftijdse betrekking, beroepsloopbaanonderbreking of halftijds brugpensioen: het in acht 
te brutomaandloon is het loon dat overeenstemt met het loon van de voorafgaande arbeids-
duurregeling. 

   
Deze aanvullende vergoeding is in elk geval de maximale tussenkomst ten laste van de werkgever 
voor wat deze collectieve arbeidsovereenkomst betreft. 
Op deze bijkomende vergoeding worden, voor wat deze collectieve arbeidsovereenkomst betreft, 
desgevallend de wettelijke afhoudingen verricht en zij zijn steeds ten laste van de werknemer. 

Artikel 7 
De aanvullende vergoeding wordt aan de betrokken werknemers maandelijks betaald tot zij de wet-
telijke pensioenleeftijd hebben bereikt, tenzij de werknemer voor die tijd zou overlijden. De aanvul-
lende vergoeding wordt geïndexeerd volgens de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst 
nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad. 

Artikel 8 
Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze collectieve arbeidsovereenkomst is voorzien, gelden de bepa-
lingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten op 19 december 1974 in de Nationale 
Arbeidsraad, de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 152, gesloten op 15 juli 2021 in de Nationale 
Arbeidsraad, evenals alle wettelijke en reglementaire bepalingen die hierop van toepassing zijn.  
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Artikel 9 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde duur. 

Zij heeft uitwerking met ingang 1 juli 2021 en treedt buiten werking op 30 juni 2023.

Artikel 9
Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsover-
eenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werkne-
mersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de 
notulen van de vergadering die zijn ondertekend door de voorzitter en de secretaris en goedgekeurd 
door de leden.
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8.17. Stelsel van werkloosheid met be-
drijfstoeslag, nachtarbeid en zware ar-
beid (2021-2023)

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake het stelsel van werkloosheid met be-
drijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 
jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een 
zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt 
zijn, en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.151 
van de Nationale Arbeidsraad
Cao van 11.10.2021

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de 
instellingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten.  
 
Onder “werknemers” wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendenpersoneel. 

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt uitdrukkelijk gesloten in uitvoering van :

 1° de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 151 van 15 juli 2021 van de Nationale Arbeidsraad, 
tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023, van de voorwaarden voor de 
toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfs-
toeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt 
in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt 
in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn ;

 2° de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 19 decem-
ber 1974, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige 
bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen; 

 3° het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met be-
drijfstoeslag, zoals laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 13 december 2017 (B.S. van 
21 december 2017).

Artikel 3  
Conform met de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 151 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten 
op 15 juli 2021, is onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing op de ontslagen 
werknemers die rechthebbend zijn op werkloosheidsuitkeringen en die gedurende de geldigheid 
van deze collectieve arbeidsovereenkomst  

• in de periode van 1 juli 2021 en uiterlijk op 30 juni 2023 op het ogenblik van de beëindiging van 
de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn, en die op dat ogenblik een beroepsloopbaan als 
loontrekkende van minstens 33 jaar kunnen rechtvaardigen, berekend en gelijkgesteld overeen-
komstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007, op voorwaarde dat: 

• zij op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst minimaal 20 jaar hebben ge-
werkt in een arbeidsregeling zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 
46 van de Nationale Arbeidsraad van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor 
ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties, 
en haar wijzigingen, te weten, gewoonlijk tewerkgesteld zijn geweest in een arbeidsregeling met 
prestaties tussen 20 uur en 6 uur, met uitsluiting van de prestaties die zich uitsluitend situeren 
tussen 6 uur en 24 uur en de prestaties die gewoonlijk beginnen vanaf 5 uur. 

• ofwel zij gewerkt hebben in een zwaar beroep:  
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1. hetzij gedurende minstens 5 jaar, gerekend van datum tot datum, in de loop van de laatste 10 
kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, voor het einde van de arbeidsovereenkomst;  

 2. hetzij gedurende minstens 7 jaar, gerekend van datum tot datum, in de loop van de laatste 15 
kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, voor het einde van de arbeidsovereenkomst;                                                                    

Voor de toepassing van het vorige lid moet het begrip van zwaar beroep in de zin van artikel 3, § 1 
van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 worden begrepen, te weten: 

• het werk in wisselende ploegen, meer bepaald de ploegenarbeid in minstens twee ploegen van 
minstens twee werknemers, die hetzelfde werk doen, zowel qua inhoud als qua omvang en die 
elkaar in de loop van de dag opvolgen zonder dat er een onderbreking is tussen de opeenvol-
gende ploegen en zonder dat de overlapping meer bedraagt dan één vierde van hun dagtaak, op 
voorwaarde dat de werknemer van ploegen alterneert; 

• het werk in onderbroken diensten waarbij de werknemer permanent werkt in dagprestaties 
waarvan de begintijd en de eindtijd minimum 11 uur uit elkaar liggen met een onderbreking 
van minstens 3 uur en minimumprestaties van 7 uur. Onder permanent verstaat men dat de 
onderbroken dienst de gewone arbeidsregeling van de werknemer vormt en dat hij niet occasi-
oneel in een dergelijke dienst wordt tewerkgesteld;

• het werk in een arbeidsregeling zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst 
nr. 46 gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 23 maart 1990 en algemeen verbindend verklaard 
bij koninklijk besluit van 10 mei 1990, en haar wijzigingen.  

Commentaar: Aan de leeftijdsvoorwaarde moet voldaan worden uiterlijk op 30 juni 2023 en op 
het ogenblik waarop de arbeidsovereenkomst effectief eindigt. Aan de loopbaanvoorwaarde zoals 
bepaald moet voldaan worden op het einde van de arbeidsovereenkomst.  

Artikel 4 
Deze regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag geldt voor werknemers die, rekening houdend 
met de in de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad voorziene overlegprocedure, worden 
ontslagen tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst, behalve om dringende redenen. 
De opzegtermijnen zijn deze bepaald door de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978, die is 
gewijzigd door de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen 
arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijn en de carenzdag en begeleidende maatregelen. 

Artikel 5 
De werknemers bedoeld in artikel 3 kunnen aanspraak maken op een aanvullende vergoeding ten 
laste van de werkgever op voorwaarde dat zij het bewijs leveren dat zij recht hebben op werkloos-
heidsuitkeringen. De aanvullende vergoeding zal door de werkgever niet meer betaald worden vanaf 
het ogenblik dat de betrokken werknemer zijn recht op de 
werkloosheidsuitkeringen verliest, behoudens in geval de wet het voorziet. 
In geen geval zal de werkgever de verandering of de afschaffing van de werkloosheidsuitkeringen 
compenseren met een hogere vergoeding. 

Artikel 6 
De aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever bedraagt de helft van het verschil van het 
laatste nettoreferteloon en de werkloosheidsuitkeringen. 
 
Het laatste brutomaandloon, berekend en geplafonneerd volgens de bepalingen voorzien in de col-
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, wordt als refertemaand genomen 
voor de berekening van het laatste nettomaandloon. Het laatste brutomaandloon omvat enerzijds 
de wedde van de kalendermaand die het einde van de arbeidsovereenkomst voorafgaat en anderzijds 
1/12de van de contractuele premies die rechtstreeks verbonden zijn aan de door de werknemers 
verrichte prestaties en waarop inhoudingen voor de sociale zekerheid werden gedaan en waarvan de 
periodiciteit geen maand overschrijdt, 1/12de van het dubbel vakantiegeld, van de eindejaarspremie 
en van de attractiviteitpremie. 
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Bij de vaststelling van het laatste brutomaandloon verstaat men onder: 
• de gemiddelde premie voor bedienden: het gemiddelde van de premies van de laatste twaalf 

maanden; 
• de maandwedde voor werklieden: het gemiddeld loon berekend op een kwartaal, premies inbe-

grepen; 
• in geval van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot 

een halftijdse betrekking, beroepsloopbaanonderbreking of halftijds brugpensioen: het in acht 
te nemen brutomaandloon is het loon dat overeenstemt met het loon van de voorafgaande 
arbeidsduurregeling.   

Deze aanvullende vergoeding is in elk geval de maximale tussenkomst ten laste van de werkgever 
voor wat deze collectieve arbeidsovereenkomst betreft. 
Op deze bijkomende vergoeding worden, voor wat deze collectieve arbeidsovereenkomst betreft, 
desgevallend de wettelijke afhoudingen verricht en zij zijn steeds ten laste van de werknemer.

Artikel 7
De aanvullende vergoeding wordt aan de betrokken werknemers maandelijks betaald tot zij de wet-
telijke pensioenleeftijd hebben bereikt, tenzij de werknemer voor die tijd zou overlijden. De aanvul-
lende vergoeding wordt geïndexeerd volgens de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst 
nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad. 

Artikel 8
De werknemer in de regeling werkloosheid met bedrijfstoeslag moet vervangen worden overeen-
komstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 7 december 1992 en overeenkomstig artikel 5 van 
het koninklijk besluit van 3 mei 2007 door een uitkeringsgerechtigde werkloze.  
Deze vervanging dient niet noodzakelijk te gebeuren in dezelfde dienst of dezelfde functie als die 
van de werknemer in de regeling werkloosheid met bedrijfstoeslag. 
 
Nochtans kan in uitvoering van artikel 9, §1 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 vrijstelling van 
de vervangingsplicht toegestaan worden door de directeur van het bevoegde werkloosheidsbureau. 

Artikel 9
Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze collectieve arbeidsovereenkomst is voorzien, gelden de 
bepalingen van de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad, de col-
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 151 op 15 juli 2021 in de Nationale 
Arbeidsraad, evenals alle wettelijke en 
reglementaire bepalingen die hierop van toepassing zijn.  

Artikel 10
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde duur. 
 
Zij heeft uitwerking met ingang 1 juli 2021 en treedt buiten werking op 30 juni 2023.

Art. 11. Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve ar-
beidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze 
collectieve arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens 
de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen 
door de notulen van de vergadering die zijn ondertekend door de voorzitter en de secretaris en 
goedgekeurd door de leden.
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8.18. Vrijstelling beschikbaarheid ar-
beidsmarkt (2021-2022)

Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2021 
tot 31 december 2022, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstel-
ling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werkne-
mers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met 
bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die 
hebben gewerkt in een zwaar beroep of tewerkgesteld werden in het bouwbedrijf 
en arbeidsongeschikt zijn, die hebben gewerkt in een zwaar beroep en 35 jaar 
beroepsverleden aantonen of een lange loopbaan hebben, in uitvoering van de 
collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad nr.153 
Cao van 11.10.2021

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de 
instellingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten 

Onder “werknemers” wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Artikel 2 
Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst regelt, voor de periode van 1 juli 2021 tot 31 decem-
ber 2022, de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 
voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met 
bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in 
een zwaar beroep of tewerkgesteld werden in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, die hebben 
gewerkt in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen of een lange loopbaan hebben, in 
uitvoering van en conform de voorwaarden in de collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale 
Arbeidsraad nr.153 van 15 juli 2021. 

Artikel 3
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde duur.
Zij treedt in werking op 1 juli 2021 en treedt buiten werking op 31 december 2022.

Artikel 4
Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeids-
overeenkomsten en de paritaire comités, kunnen de handtekeningen van de personen de ze sluiten 
namens de werknemersorganisaties enerzijds, en de werkgeversorganisaties anderzijds, worden 
vervangen door de notulen van de vergadering, die werden goedgekeurd door de leden en werden 
ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris van het Paritair Comité.
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8.19. Vrijstelling beschikbaarheid ar-
beidsmarkt (2023-2024)

Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2021 tot vaststelling, voor 2023 
en 2024, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van verplich-
ting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ont-
slagen vóór 1 juli 2023 in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfs-
toeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een stelsel van nachtarbeid, die in een 
zwaar beroep of in de bouwsector tewerkgesteld werden en arbeidsongeschikt 
zijn, die tewerkgesteld werden in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden 
aantonen, die een lange loopbaan hebben, of die tewerkgesteld waren in een on-
derneming in moeilijkheden of in herstructurering, in uitvoering van de collectieve 
arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad nr.155
Cao van 11.10.2021

Artikel 1 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de 
instellingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten 

Onder “werknemers” wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Artikel 2 
Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst regelt, voor 2023 en 2024, de toekenning van de 
vrijstelling van verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden 
ontslagen vóór 1 juli 2023 in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 
20 jaar hebben gewerkt in een stelsel van nachtarbeid, die in een zwaar beroep of in de bouwsector 
tewerkgesteld werden en arbeidsongeschikt zijn, die tewerkgesteld werden in een zwaar beroep en 
35 jaar beroepsverleden aantonen, die een lange loopbaan hebben, of die tewerkgesteld waren in een 
onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, in uitvoering van en conform de voorwaar-
den in de collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad nr.155 van 15 juli 2021. 

Artikel 3 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde duur.

Zij heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2023 en treedt buiten werking op 31 december 2024.

Artikel 4
Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeids-
overeenkomsten en de paritaire comités, kunnen de handtekeningen van de personen de ze sluiten 
namens de werknemersorganisaties enerzijds, en de werkgeversorganisaties anderzijds, worden 
vervangen door de notulen van de vergadering, die werden goedgekeurd door de leden en werden 
ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris van het Paritair Comité.
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8.20. Sectoraal spaarfonds van de fede-
rale sectoren

Cao van 13.5.2019 (KB 9.1.2020, BS 24.1.2020)
 · vervangt cao van 11.12.2008 (KB 19.7.2011, BS 9.9.2011)
 · Opheffing van cao van 10.9.2007
 · Gewijzigd bij cao van 16.6.2014
 · Gewijzigd bij cao van 11.5.2015

Artikel 1 
Bij deze collectieve arbeidsovereenkomst en bij toepassing van artikel 1 van de wet van 7 januari 
1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid (Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958) en 
in toepassing van het punt 7 van het federaal meerjarenakkoord van 26 april 2005, richt het Paritair 
Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten een fonds voor bestaanszekerheid op, waarvan 
de gecoördineerde statuten hierna worden vastgesteld.

Artikel 2 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van: 

• de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn; 
• de psychiatrische verzorgingstehuizen; 
• de initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten; 
• de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen;
• de dagverzorgingscentra voor bejaarden;
• de revalidatiecentra;
• de diensten voor thuisverpleging; 
• de diensten voor bloedtransfusie en bloedverwerking;
• de medisch-pediatrische centra;
• de wijkgezondheidscentra;
• de residuaire sector (RSZ 722/735).

Onder “werknemers” wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werkliedenpersoneel en bedien-
depersoneel. 

Artikel 3
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2019 en vervangt vanaf die 
datum de statuten zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2008 tot 
oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd : “Sectoraal Spaarfonds van de federale 
sectoren” en vaststelling van zijn statuten (registratienr. 90982/co/330 - Koninklijk Besluit van 
19/07/2011 – Belgisch Staatsblad van 09/09/2011), gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst 
van 16 juni 2014 (registratienr. 123047/co/330 – Koninklijk Besluit van 10/03/2015 – Belgisch 
Staatsblad van 23/03/2015) en laatst gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 
2015 (127304/co/330 -Koninklijk Besluit van 10/08/2015 – Belgisch Staatsblad van 02/09/2015).
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd. Zij kan door elk van de 
partijen worden opgezegd, voor het eerst op 30 juni 2019, mits een opzegging van zes maanden 
betekend bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor 
de gezondheidsinrichtingen en -diensten en aan de organisaties die erin vertegenwoordigd zijn. 

A. STATUTEN VAN HET SECTORAAL SPAARFONDS 

Artikel 4
Met ingang van de inwerkingtreding van 11 december 2008 wordt er een Sectoraal Spaarfonds 
opgericht genaamd “Sectoraal Spaarfonds van de federale sectoren”.
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Artikel 5 
De maatschappelijke en de administratieve zetel van het fonds is gevestigd te 1000 Brussel, Sainc-
telettesquare 13-15.
Deze zetels kunnen bij beslissing van het beheerscomité van het fonds, voorzien bij artikel 9, elders 
overgeplaatst worden. 

Artikel 6
 Het Sectoraal Spaarfonds heeft als doel:

• Op te treden als inrichter van de OFP Pensioenfonds van de federale non-profit/OFP fonds de 
pension du secteur non-marchand fédéral, ingevoerd bij collectieve arbeidsovereenkomst tot 
invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel;

• Het ontvangen, beheren en toewijzen van de financiële middelen en hun opbrengsten, onder 
aftrek van de werkingskosten, aan de financiering van de tweede pensioenpijler van de federale 
non-profit sector /secteur non-marchand fédéral;

• Werkzaamheden of initiatieven in te richten of te organiseren die dienstig zijn aan haar doel.

 B. FINANCIERING 

Artikel 7 
Het Sectoraal Spaarfonds beschikt over:

• De dotaties die de federale regering en de deelregeringen storten;
• De ontvangen bijdragen op basis van sociale akkoorden;
• De te ontvangen bijdragen op basis van de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het 

paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten. Het percentage van deze bijdragen 
wordt jaarlijks vastgelegd bij collectieve arbeidsovereenkomst. Deze bijdragen worden geïnd en 
ingevorderd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid bij toepassing van artikel 7 van de wet 7 
januari 1958 betreffende de fondsen van bestaanszekerheid, en overgemaakt aan het Sectoraal 
Spaarfonds.

• De opbrengsten van de financiële middelen.

Artikel 8 
De administratiekosten van het fonds, met inbegrip van de studiekosten, worden elk jaar vastgesteld 
door het beheerscomité voorzien bij artikel 9. Deze kosten worden in eerste instantie gedekt door 
de renten van de kapitalen voortkomend van de storting van de bijdragen, en eventueel bijkomend 
door een afhouding op de voorziene bijdragen en waarvan het bedrag vastgelegd is door voornoemd 
beheerscomité.

C. BEHEER 

Artikel 9
Het fonds wordt beheerd door een beheerscomité van 24 leden aangewezen door het Paritair Comité 
voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, voor de helft op voorstel van de representatieve werk-
geversorganisaties en voor de andere helft op voorstel van de representatieve werknemersorganisa-
ties. Deze leden worden ten minste voor de helft gekozen binnen de leden van het Paritair Comité 
voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten. De overige leden kunnen voorgedragen worden door 
de betrokken erkende werkgevers- en werknemersorganisaties, mits aanvaarding door het Paritair 
Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten en dit zowel wat betreft de werkgevers- als 
de werknemersdelegatie. 
De leden van het beheerscomité worden aangewezen door het Paritair Comité voor de gezondheids-
inrichtingen en -diensten. Hun mandaat duurt 4 jaar.
Het mandaat van lid van het beheerscomité vervalt door ontslag, overlijden of wanneer zijn man-
daat als lid van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten een einde neemt 
of wegens ontslag gegeven door de organisatie die hem voorgedragen heeft.  Het nieuw lid voltooit 
desgevallend het mandaat van zijn voorganger.
De mandaten van de leden van het beheerscomité zijn hernieuwbaar.
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Artikel 10 
De beheerders van het fonds gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan in verband met ver-
bintenissen van het sectoraal spaarfonds. Hun verantwoordelijkheid is beperkt tot de uitvoering 
van het mandaat dat zij ontvingen.

Artikel 11 
Het beheerscomité van het fonds kiest onder zijn leden en telkens voor een période van twee jaar 
een voorzitter en een ondervoorzitter die elk tot een verschillende taalrol behoren en alternerend 
uit de werkgeversorganisaties en de werknemersorganisaties voortspruiten. 

Artikel 12
Het beheerscomité beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor het beheer en de admi-
nistratie van het fonds, binnen de limieten gesteld door de wet of deze statuten. Het beheerscomité 
kan een huishoudelijk reglement vastleggen.
Tenzij andersluidende beslissing van het beheerscomité treedt dit laatste in al zijn handelingen op 
en handelt het in rechte en gezamenlijk via de voorzitter en de ondervoorzitter. 

• Het beheerscomité heeft onder meer als opdracht : 
• alle maatregelen te treffen voor de uitvoering van het sectoraal spaarfonds; 
• de strikte naleving van de opgelegde timing te doen respecteren;
• de administratiekosten vast te stellen; 
• op geregelde tijdstippen verslag uit te brengen aan het Paritair Comité voor de gezondheidsin-

richtingen en -diensten over de vervulling van zijn opdracht; 
• over te gaan tot de eventuele aanwerving en afdanking van het personeel. 

Artikel 13 
Het beheerscomité vergadert op de data, zoals afgesproken ter zetel van het sectoraal spaarfonds, 
met een minimum van eenmaal per semester. 
Op vraag van tenminste 1/4de van de leden van het beheerscomité wordt er binnen de 14 dagen 
een extra vergadering bijeengeroepen. 
De notulen worden opgemaakt onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter en de ondervoorzit-
ter. Deze notulen worden bezorgd aan de leden van het beheerscomité. 

Artikel 14
Het beheerscomité kan slechts geldig vergaderen en beslissen indien minstens de helft zowel van de 
leden van de werknemersafvaardiging als de leden van de werkgeversafvaardiging effectief aanwezig 
is of door volmacht vertegenwoordigd is. Ieder aanwezig lid mag drager zijn van maximaal twee 
volmachten. De beslissingen van het beheerscomité worden getroffen bij minstens een meerderheid 
van de aanwezige of door volmacht vertegenwoordigde stemgerechtigden van enerzijds het aantal 
werkgevers- als van anderzijds het aantal werknemersvertegenwoordigers.

D. BEGROTING, REKENINGEN

Artikel 15 
Het dienstjaar neemt een aanvang op 1 januari en sluit op 31 december.  

Artikel 16 
Elk jaar wordt, uiterlijk tijdens de maand december, een begroting voor het volgende jaar ter goed-
keuring voorgelegd aan het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten. 
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Artikel 17 
Op 31 december worden de rekeningen van het verlopen jaar afgesloten. De afsluiting en de balans 
moeten op rekenplichtig gebied voldoende omschreven zijn.
Het beheerscomité, alsmede de bij toepassing van artikel 12 van de wet van 7 januari 1958 betreffende 
de fondsen voor bestaanszekerheid door het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en 
-diensten aangewezen revisor, brengen jaarlijks ieder een schriftelijk verslag uit over het vervullen 
van hun opdracht tijdens het verlopen jaar. 
De balans, samen met de hoger genoemde schriftelijke verslagen, moeten uiterlijk tijdens de maand 
april ter goedkeuring aan het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en - diensten worden 
voorgelegd.

E. ONTBINDING EN VEREFFENING 

Artikel 18
Het sectoraal spaarfonds wordt ontbonden door het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen 
en -diensten ingevolge een gebeurlijke vooropzeg zoals voorzien in artikel 3.
Het voornoemde paritair comité beslist over de bestemming van de goederen en waarden van het 
fonds na betaling van het passief. 
Deze bestemming moet in overeenstemming zijn met het doel waartoe het sectoraal spaarfonds 
werd opgericht. 
Het voornoemde paritair comité duidt de vereffenaars aan onder de leden van het beheerscomité. 

Artikel 19 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd en vervangt vanaf haar in-
werkingtreding de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2008, gesloten in het Paritair 
Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten tot oprichting van een fonds voor bestaans-
zekerheid genaamd : “Sectoraal Spaarfonds van de federale sectoren en vaststelling van zijn statu-
ten” (90982/co/330 - Koninklijk Besluit van 19/07/2011 – Belgisch Staatsblad van 09/09/2011), 
gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2014 (123047/co/330 – Koninklijk Besluit 
van 10/03/2015 – Belgisch Staatsblad van 23/03/2015) en laatst gewijzigd bij collectieve arbeids-
overeenkomst van 11 mei 2015 (127304/co/330 Koninklijk Besluit van 10/08/2015 – Belgisch 
Staatsblad van 02/09/2015). 
Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd, voor het eerst op 30 juni 2019, mits een opzeg-
ging van zes maanden betekend bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van 
het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten en aan de organisaties die erin 
vertegenwoordigd zijn. 



CAO-bundeling Ouderenzorg (PC330)Hoofdstuk 8. Brugpensioen & pensioen

Aanvullend pensioen 8.21.1

8.21. Sectoraal aanvullend pensioenstel-
sel

Collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering van een sectoraal aanvullend 
pensioenstelsel
Cao van 13.12.2010

 · Gecorrigeerd door nota van 3.2.2015

HOOFDSTUK 1 - VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van de wet van 28 april 2003, 
artikel 8, betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van 
sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, hierna “WAP” genoemd, en de beslissing 
van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties in het Paritair Comité voor de ge-
zondheidinrichtingen en -diensten.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft als voorwerp de invoering van een sectoraal aanvullend 
pensioenstelsel. De pensioentoezegging maakt het voorwerp uit van het als bijlage opgenomen 
pensioenreglement, dat integraal deel uitmaakt van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

HOOFDSTUK 2 - TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle werkgevers en alle werknemers, 
met uitondering van de categorieën voorzien in artikel 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, 
die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidinrichtingen en -diensten en onder:

• de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn;
• de psychiatrische verzorgingstehuizen;
• de initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten;
• de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen;
• de dagverzorgingscentra voor bejaarden;
• de revalidatiecentra;
• de diensten voor thuisverpleging;
• de diensten voor bloedtransfusie en bloedverwerking
• de medisch-pediatrische centra;
• de wijkgezondheidscentra.

Onder werknemers wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.
Onder “Sectoraal Spaarfonds van de federale sectoren” wordt in deze collectieve arbeidsovereenkomst 
verstaan: het Sectoraal Spaarfonds van de federale sectoren, opgericht als fonds voor bestaanszeker-
heid bij collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2008.

Artikel 3
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op:

• werknemers met een contract van interimarbeid;
• werknemers met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding);
• arbeidszorgmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60 §7 van de orga-

nieke wet [van 8 juli 1976]1 op de inrichting van de OCMW’s en een tewerkstelling in het kaer 
van artikel 78 van het KB van 25.11.1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst;

• werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten;
• geneesheren-bedienden die een opleiding volgen tot geneesheer-specialist en die beperkt onder-

worpen zijn door werkgevers-ziekenhuizen uit de privé sector (Code 072 RSZ).

1 Correctie door nota van 3.2.2015
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HOOFDSTUK 3 - INRICHTER

Artikel 4
Het Sectoraal Spaarfonds van de federale sectoren, met maatschappelijke zetel gelegen te 1000 
Brussel, Handelskaai 48, treedt op als inrichter van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel.

HOOFDSTUK 4 - PENSIOENTOEZEGGING

Artikel 5
De regels en modaliteiten betreffende de uitvoering van de pensioentoezegging, en de rechten en 
verplichtingen van de inrichter, van de werkgevers, van de aangeslotenen en van hun rechtheb-
bende zijn opgenomen in het pensioenreglement dat als bijlage is opgenomen bij deze collectieve 
arbeidsovereenkomst.

Artikel 6
Er wordt een Pensoenfonds van de Federale Non-Profit/social-profit sector OFP (Organisme voor 
de Financiering van Pensioenen), met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Handelskaai 48 en 
toegelaten door de Commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen (CFBA), opgericht dat 
als pensioeninstelling gekozen wordt en waaraan het beheer en de uitvoering van de pensioentoe-
zegging worden toevertrouwd.

HOOFDSTUK 5 - INWERKINGTREDING VAN HET SECTORAAL AANVULLEND PEN-
SIOENSTELSEL

Artikel 7
Het sectoraal aanvullend pensioenstelsel treedt in werking op 1 januari 2011.

HOOFDSTUK 6 - INWERKINGTREDING, [GELDIGHEIDS]DUUR2 EN OPZEGGING 
VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Artikel 8
§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op datum van de ondertekening en is 

gesloten voor onbepaalde tijd.
§2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan door elk van de partijen worden opgezegd voor 30 juni 

van ieder kalenderjaar, met uitwerking op 1 januari van het daaropvolgend kalenderjaar. De op-
zegging moet betekend worden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van 
het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, die een kopie van de opzegging 
stuurt aan elke ondertekenende partij.

2 Correctie door nota van 3.2.2015
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Pensioenreglement

1. VOORWERP

2. BEGRIPSOMSCHRIJVING

3. AANSLUITING

4. HET BEDRAG VAN DE PENSIOENTOELAGE

5. DE AANWENDING VAN DE PENSIOENTOELAGE

6. HET RENDEMENT

7. UITBETALING

8. DE PENSIOENLEEFTIJD

9. OVERLIJDEN

10. VERWORVEN RECHTEN VAN DE AANGESLOTENE OP DE RESERVES

UITKERINGEN

11. DE BEGUNSTIGDE VAN DE UITKERING BIJ PENSIONERING
• INDIEN DE BEGUNSTIGDE VAN HET KAPITAAL BIJ LEVEN

12. DE BEGUNSTIGDE VAN DE UITKERING BIJ OVERLIJDEN

13. GEVOLGEN VAN HET NIET BETALEN VAN DE PENSIOENTOELAGEN

14. HET PENSIOENREGLEMENT

15. DE PENSIOENFICHE

16. BEHEERSVERSLAG

17. DE AANGESLOTENE VERLAAT DE ORGANISATIE VÓÓR DE PENSIOENLEEF-
TIJD

18. FISCALE BEPALINGEN

19. VERPLICHTINGEN VAN DE INRICHTER

20. BESCHERMING VAN GEGEVENS

22. WIJZIGING VAN DIT REGLEMENT

23. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

ADDENDUM 1 AAN HET PENSIOENREGLEMENT: TOEKENNING VAN HET RENDE-
MENT
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PENSIOENREGLEMENT
(Gewijzigd door cao van 18.11.2019

gewijzigd door cao van  19.5.2019 
gewijzigd door cao van  6.7.2016 (KB 2.5.2017, BS 26.5.2017) 

gewijzigd door cao van 1.5.2015
gewijzigd 10.3.2014

gecorrigeerd door nota van 3.2.2012)

Artikel 1 - Voorwerp
1. Dit sectoraal pensioenreglement wordt opgesteld in uitvoering van de collectieve arbeidsover-

eenkomsten tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel, gesloten in het paritaire 
comité 330.

 2. De pensioentoezegging heeft tot doel om een pensioenkapitaal of een ermee overeenstem-
mende rente samen te stellen, die aan de aangeslotene of in geval de aangeslotene overlijdt 
voor de pensionering, aan zijn rechthebbenden uitgekeerd wordt, volgens het stelsel van de 
vaste bijdragen zonder rendementsgarantie.

 3. Dit pensioenreglement bepaalt de rechten en verplichtingen van de inrichter, de pensioeninstel-
ling, de werkgevers, de aangeslotenen en hun rechthebbenden, en de voorwaarden waaronder 
deze rechten uitgeoefend kunnen worden.

 4. Dit reglement treedt in werking vanaf 1 december 2018 en vervangt het vorige reglement 
ingevoerd bij collectieve arbeidsovereenkomst, dat van kracht was vanaf 1 januari 2017.

De verworven rechten van de aangeslotenen die uitgetreden zijn uit het pensioenstelsel van de in-
richter voor de inwerkingtreding van dit reglement en/of van hun rechthebbenden blijven bepaald 
door het reglement dat van kracht was bij hun uittreding, tenzij wettelijke bepalingen een andere 
uitvoering opleggen.

Artikel 2 - Begripsomschrijving
In dit reglement worden een aantal begrippen gebruikt, die de volgende betekenis hebben:

2.1. INRICHTER
Het Sectoraal Spaarfonds van de Federale Sectoren.

2.2. ORGANISATIE
Elke organisatie – al dan niet gesubsidieerd door de Federale overheid – die personeelsleden tewerk-
stelt binnen het toepassingsgebied van het paritaire comité 330, op wie een van de eerdergenoemde 
sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioen-
stelsel van toepassing is.

2.3. JAARLOON
Het aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aangegeven bruto jaarloon van de aangeslotene, ten 
laste van de organisatie.

2.4. PENSIOENFONDS
Het pensioenfonds van de Federale Non-Profit/social-profitsector OFP, met zetel te 1000 Brussel, 
Sainctelettesquare 13-15, toegelaten op 8 mei 2012 onder nummer 50604.

2.5. WET BETREFFENDE DE AANVULLENDE PENSIOENEN
Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pen-
sioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid.
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Artikel 3 - Aansluiting
1. Elke werknemer, met uitzondering van de werknemers van de inrichtingen en diensten met RSZ-

werkgeverskengetal / code werkgeverscategorie 722 en/of 735, ongeacht de aard van de arbeids-
overeenkomst:
• die op of na 1 januari 2010 door een arbeidsovereenkomst verbonden is met een  organisatie;
• en op wie de collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering van een sectoraal aanvullend pensi-

oenstelsel binnen het paritair comité, van toepassing is;
wordt verplicht aangesloten aan het pensioenstelsel.
De datum van in dienst treden bij een werkgever op wie het reglement van toepassing is, is tegelijk 
de datum van aansluiting aan dit reglement. Wie in dienst was op 1 januari 2010 wordt vanaf die 
datum aangesloten.

 2. Elke werknemer van de inrichtingen en diensten met RSZ-werkgeverskengetal / code werkge-
verscategorie 722 en/of 735, ongeacht de aard van de arbeidsovereenkomst:

• die op of na 1 januari 2018 door een arbeidsovereenkomst verbonden is met een  organisatie;
• en op wie de collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering van een sectoraal aanvullend pensi-

oenstelsel binnen het paritair comité, van toepassing is;
wordt verplicht aangesloten aan het pensioenstelsel.
De datum van in dienst treden bij een werkgever op wie het reglement van toepassing is, is tegelijk 
de datum van aansluiting aan dit reglement. Wie in dienst was op 1 januari 2018 wordt vanaf die 
datum aangesloten.

 3. Worden evenwel uitgesloten:
werknemers met een contract van interimarbeid;

• werknemers met vakantie-, studenten- of IBO-contracten (individuele beroepsopleiding);
• leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (erkende leerling van de 

middenstand, leerling met industrieel leercontract, leerling in opleiding tot ondernemingshoofd, 
leerling met een overeenkomst voor socioprofessionele inpassing, erkend door de gemeenschap-
pen en gewesten, stagiair met een beroepsinlevingsovereenkomst);

• arbeidszorgmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van art. 60 §7 van de organieke 
wet van 8 juli 1976 op de inrichting van OCMW’s en een tewerkstelling in het kader van artikel 
78 van het KB van 25 november 1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst;

• werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten;
• geneesheren-bedienden die een opleiding volgen tot geneesheer-specialist en die beperkt ont-

werpen zijn door werkgevers-ziekenhuizen uit de privé sector (Code 072 RSZ).
 4. De aangeslotene zal op eenvoudige vraag alle ontbrekende inlichtingen en bewijsstukken die 

nodig zijn opdat het pensioenfonds zijn verplichtingen tegenover de aangeslotene of zijn recht-
hebbenden kan uitvoeren, overmaken. Zolang de aangeslotenen deze inlichtingen of bewijsstuk-
ken niet overmaakt, zullen de inrichter en het pensioenfonds hun verplichtingen tegenover de 
aangeslotene met betrekking tot het aanvullend pensioen dat in dit reglement beschreven wordt 
niet kunnen uitvoeren. Er kan in dat geval geen sprake zijn van enige vorm van vergoeding of 
verwijlintrest voor een gebeurlijke late uitbetaling van rechten.

Artikel 4 - Het bedrag van de pensioentoelage
1. De uitkeringen bij pensionering en in geval van overlijden worden gefinancierd door jaarlijkse 

toelagen waarvan het niveau vastgesteld wordt bij collectieve arbeidsovereenkomst.
 2. In geval van toekenning van een opzeggingsvergoeding aan een rechthebbende wordt de pen-

sioentoelage toegekend voor de volledige periode waarmee deze opzeggingsvergoeding over-
eenkomt op basis van de laatste pensioentoelage die op dat moment van kracht was.
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Artikel 5 - De aanwending van de pensioentoelage
1. De pensioentoelage wordt voor iedere aangeslotene op een individuele pensioenrekening gestort. 

De valutadatum, dit is de datum vanaf wanneer de pensioentoelage opgerent wordt, wordt vast-
gesteld bij collectieve arbeidsovereenkomst.

 2. De oprenting gebeurt:
• tot op de dag voorafgaand aan de pensionering;
• of tot op de eerste dag van de maand waarin de aangeslotene overlijdt.

Artikel 6 - Het rendement
1. Het pensioenfonds beheert 

• de verworven reserves van de aangeslotene, 
• een egalisatiereserve,
• een rekening voor toekomstige pensioentoelagen en kosten.

 2. Het pensioenfonds viseert een streefrendement en een egalisatiereserve.
• Het streefrendement bedraagt 3,25%;
• Het kritisch streefrendement is gelijk aan het rendement dat de inrichter op basis van de wet 

betreffende de aanvullende pensioenen moet waarborgen bij pensionering of overdracht van 
verworven reserve. Hierbij wordt de verticale methode toegepast;

• Indien de solvabiliteit van het pensioenfonds het toelaat, worden er geen negatieve rendementen 
aan de individuele rekeningen van de aangeslotene toegekend;

• Indien de egalisatiereserve voldoende groot is, wordt het volledige netto financieel rendement 
van de beleggingsportefeuille toegekend.

 3. De financieringswijze, de toewijzing van de activa, en de verdeling van het behaalde rendement 
over de onderdelen wordt bepaald in het addendum 1 aan dit reglement: Toekenning van het 
rendement.

Artikel 7 - Uitbetaling
1. Het pensioenfonds zal de voorziene bedragen zo snel mogelijk uitbetalen.

 2. Indien het pensioenfonds nog niet beschikt over de tewerkstellingsgegevens die nodig zijn om 
het juiste bedrag uit te betalen, zal de laatst gekende pensioentoelage proportioneel toegepast 
worden in verhouding met het aantal volledige maanden tewerkstelling bij een organisatie, en 
met de laatst gekende tewerkstellingsgraad.

Artikel 8 - De pensioenleeftijd
1. De pensioenleeftijd waarop het kapitaal dat op de pensioenrekening opgebouwd werd opeisbaar 

is, wordt vastgesteld op de eerste dag van de maand die volgt op de normale wettelijke pensioen-
leeftijd die van kracht is op de berekeningsdatum. Op 1/1/2018 bedraagt die pensioenleeftijd 65 
jaar. Vanaf 1/1/2025 wordt hij 66 jaar, en vanaf 1/1/2030 67 jaar.

 2. Het kapitaal is echter opeisbaar bij de effectieve ingang van het wettelijk rustpensioen met be-
trekking tot de beroepsactiviteit die aanleiding gaf tot de opbouw van het aanvullend pensioen.

 3. Indien de aangeslotene in dienst blijft van een organisatie na de pensioenleeftijd en nog niet 
geniet van een wettelijk pensioen, wordt de pensioenleeftijd verdaagd voor opeenvolgende 
periodes van een jaar. In dat geval blijft de pensioentoelage verschuldigd. De aangeslotene zal 
dan de uitkering van zijn pensioenrekening bekomen bij de effectieve ingang van het wettelijk 
rustpensioen met betrekking tot de beroepsactiviteit die aanleiding gaf tot de opbouw van het 
aanvullend pensioen.

Artikel 9 - Overlijden
Wanneer een aangeslotene overlijdt, heeft de begunstigde recht op de op het ogenblik van het 
overlijden opgebouwde waarde op de individuele pensioenrekening.
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Artikel 10 - Verworven rechten van de aangeslotene op de reserves
1. De reserves die opgebouwd zijn op de individuele rekeningen, zijn eigendom van de aangeslotene.

 2. Een aangeslotene die ervoor gekozen heeft zijn verworven reserves over te dragen naar een 
andere pensioeninstelling en die opnieuw in dienst komt van een organisatie die behoort tot een 
sector waarop het reglement van toepassing is, wordt als een nieuwe aangeslotene beschouwd.

 3. De pensioenrekening kan niet in pand gegeven worden, en de begunstiging ervan kan niet 
overgedragen worden. Er kan geen voorschot op toegekend worden.

Artikel 11 - Uitkeringen
1. De aangeslotene of de begunstigde(n) worden verondersteld te kiezen voor de uitkering in de 

vorm van een kapitaal.
 2. De begunstigde(n) kan (kunnen) evenwel vragen om het kapitaal dat aan hem(n) toekomt, 

om te vormen in een lijfrente. Een keuze voor een vereffening als lijfrente moet uiterlijk een 
maand voor de datum waarop de uitkering aanvangt schriftelijk door de begunstigde aan het 
pensioenfonds meegedeeld worden.

 3. Het kan volgens de keuze van de begunstigde gaan om een lijfrente die enkel aan hem betaald 
wordt, of om een lijfrente die in geval van overlijden van de begunstigde overdraagbaar is op 
de overlevende echtgeno(o)t(e) of op de partner waarmee hij wettelijk samenwoont. De rente 
kan geïndexeerd worden. 

De renten worden in maandelijkse delen betaald op de laatste dag van elke maand, tot en met de 
laatste vervaldag die voorafgaat aan het overlijden van de begunstigde(n).
Wanneer het jaarbedrag van de rente de 499,99 EUR niet overschrijdt, kan de voorziene uitkering 
niet onder vorm van rente gebeuren, maar enkel onder vorm van een eenmalig kapitaal.
Wanneer het jaarbedrag van de rente gelegen is tussen 499,99 en 800,01 EUR, dan wordt ze niet 
maandelijks betaald, maar in vier gelijke trimestriële delen op het einde van ieder trimester.
De hiervoor vermelde bedragen worden geïndexeerd volgens de bepalingen van de wet betreffende 
de aanvullende pensioenen. 

Artikel 12 - De begunstigde van de uitkering bij pensionering
1. Indien de aangeslotene het wettelijk rustpensioen verkrijgt, wordt de waarde van de pensioenre-

kening op de dag voorafgaand aan de pensionering, uitgekeerd aan de aangeslotene zelf.
 2. Indien de begunstigde van het kapitaal bij leven 

• naar aanleiding van de pensionering een pensioneringsformulier en een herinneringsbrief ont-
ving op het officiële adres, 

• of geen officieel adres heeft,
en geen aanvraag tot uitbetaling deed, wordt het voorziene pensioenkapitaal vereffend ten voordele 
van het pensioenfonds na 10 jaar volgend op de voorziene uitkeringsdatum.

Artikel 13 - De begunstigde van de uitkering bij overlijden
1. Indien de aangeslotene overlijdt vóór de pensioenleeftijd, wordt de voorziene uitkering bij over-

lijden uitgekeerd aan de begunstigde(n) op basis van de volgende voorrangsorde:
• De echtgeno(o)t(e) van de aangeslotene voor zo ver die niet gerechtelijk van tafel en bed of feitelijk 

gescheiden is, of die zich niet in aanleg tot scheiding van tafel en bed of echtscheiding bevindt. 
De echtgenoten worden geacht feitelijk gescheiden te zijn wanneer uit de bevolkingsregisters 
blijkt dat zij een verschillende woonplaats hebben;

• Bij ontstentenis, de persoon die wettelijk samenwoont met de aangeslotene in de zin van artikel 
1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek, en die geen bloedverwant is van de aangeslotene;

• Bij ontstentenis de kinderen van de aangeslotene; 
• Bij ontstentenis de door de aangeslotene per aangetekend schrijven aan het pensioenfonds 

aangeduide perso(o)n(en), waarbij de laatst verstuurde aangetekende brief rechtsgeldig is;
• Bij ontstentenis de ouders van de aangeslotenen. Bij overlijden van één van hen komt het kapitaal 

toe aan de langstlevende;
• Bij ontstentenis het pensioenfonds.
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 2. Indien er meerdere begunstigden zijn, wordt de voorziene uitkering bij overlijden in gelijke 
delen onder hen verdeeld, tenzij het document van aanduiding van begunstigde de grootte 
van de delen bepaalt.

 3. In geval de aangeslotene en de begunstigde overlijden zonder dat de volgorde van overlijden 
kan bepaald worden, wordt de voorziene uitkering bij overlijden uitgekeerd aan de volgende 
in de voorrangsorde van begunstigden.

 4. Indien er zich geen begunstigde voor het kapitaal bij overlijden aanmeldde of gevonden werd 
binnen een periode van 10 jaar na het overlijden, wordt na deze periode de voorziene uitkering 
bij overlijden vereffend ten voordele van het pensioenfonds 

Artikel 14 - Gevolgen van het niet betalen van de pensioentoelagen
1. De inrichter laat de inning van de werkgeversbijdragen aan het sectorale pensioenstelsel  gebeuren 

door de RSZ. De inrichter zal de werkgeversbijdragen aan het sectorale pensioenstelsel, verminderd 
met beheerskosten,  aan het pensioenfonds overmaken.

 2. Wanneer de pensioentoelage niet langer betaald wordt, worden de pensioenrekeningen pre-
mievrij gemaakt. Het pensioenfonds zal iedere aangeslotene uiterlijk binnen de 2 maanden 
volgend op de datum waarop het kennis kreeg van het stopzetten van de betaling, door middel 
van een op zijn persoonlijk adres gestuurde brief op de hoogte brengen.

Artikel 15 - Het pensioenreglement
De tekst van het pensioenreglement is beschikbaar op de website van het pensioenfonds.

Artikel 16 - De pensioenfiche
Ieder jaar brengt het pensioenfonds elke actieve aangeslotene door middel van een pensioenfiche 
op de hoogte van onder meer:

• het bedrag van de pensioentoelagen;
• de verworven reserve;
• de verworven prestatie en de datum van opeisbaarheid;
• het bedrag van de verworven reserve van het afgelopen jaar;
• de rente die overeenstemt met het pensioenkapitaal;
• de methode van de berekeningswijze van de rendementsgarantie.

De pensioenfiche wordt beschikbaar gesteld in de e-box van de aangeslotene op de website www.
mybenefit.be, en op de website www.mypension.be.

Artikel 17 - Beheersverslag
Het pensioenfonds stelt jaarlijks een verslag op over het beheer van de pensioentoezegging en stelt 
dit ter beschikking van de aangeslotenen (het zogenaamde ‘transparantieverslag’). Daarin is onder 
meer de volgende informatie opgenomen: 

• de wijze van financiering van de pensioentoezegging en de structurele wijzigingen in die finan-
ciering;

• de beleggingsstrategie op lange en korte termijn en de mate waarin daarbij rekening wordt 
gehouden met sociale, ethische en leefmilieuaspecten;

• het rendement van de beleggingen en de kostenstructuur.

Dit verslag wordt op schriftelijk verzoek van de aangeslotene aan hem overgemaakt.

www.mybenefit.be
www.mybenefit.be
www.mypension.be
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Artikel 18 - De aangeslotene verlaat de organisatie vóór de pensioenleeftijd
1. Wanneer het arbeidscontract van de aangeslotene beëindigd wordt en hij binnen de twee trimesters 

volgend op de beëindiging van het arbeidscontract het werk hervat bij een organisatie waarop dit 
pensioenreglement van toepassing is, blijft de aangeslotene deelnemer aan het sectorale pensi-
oenstelsel voor zo ver hij aan de aansluitingsvoorwaarden voldoet. 

 2.  Wanneer het arbeidscontract van de aangeslotene beëindigd wordt om een andere reden dan 
het overlijden of de pensionering, en hij het werk niet hervat bij een organisatie waarop dit 
pensioenreglement van toepassing is, is er sprake van uittreding, en heeft de aangeslotene de 
keuze tussen de volgende mogelijkheden, voor zover hij rechten kan opeisen op de reserves:

• hetzij de verworven reserve zonder wijziging van de pensioentoezegging laten bij het pensioen-
fonds en op de pensioenleeftijd of bij overlijden een kapitaal of een rente ontvangen;

• hetzij de verworven reserve overdragen naar de pensioeninstelling van de nieuwe werkgever 
waarmee hij een arbeidscontract sloot, indien hij aan de pensioentoezegging van die nieuwe 
werkgever aangesloten wordt;

• hetzij de verworven reserve overdragen naar een andere pensioeninstelling die de totaliteit van 
haar winsten proportioneel met de reserves verdeelt onder de aangeslotenen, en die de kosten 
beperkt als gevolg van de regels overeenkomstig artikel 22 van de wet van 12 juli 1957 betref-
fende het rust- en overlevingspensioen voor bedienden.

 3. Indien de aangeslotene geen expliciete keuze maakt binnen de dertig dagen, wordt hij veron-
dersteld gekozen te hebben voor het behoud van zijn reserves bij het pensioenfonds zonder 
wijziging van de pensioentoezegging. 

Artikel 19 - Fiscale bepalingen
1. Wanneer de aangeslotene en de begunstigde hun woon- en/of werkplaats in België hebben, en 

de organisatie gevestigd is in België, is de Belgische fiscale wetgeving van toepassing zowel op 
de pensioenbijdragen als op de uitkeringen. Is dit niet het geval, dan zouden fiscale en/of sociale 
lasten kunnen verschuldigd zijn op basis van een buitenlandse wetgeving, in uitvoering van de 
internationale verdragen die in dat verband gelden.

 2. Op basis van de Belgische fiscale wetgeving van kracht op de ingangsdatum van dit pensioenre-
glement, vormen de werkgeverstoelagen in principe aftrekbare beroepskosten in de vennoot-
schapsbelasting, en geven geen aanleiding tot bijkomende heffing in de rechtspersonenbelasting, 
noch tot een dadelijk belastbaar voordeel voor de aangeslotene

Het bedrag, uitgedrukt in jaarlijkse rente:
• van de voorziene uitkeringen naar aanleiding van pensionering in uitvoering van dit pensioen-

reglement;
• van het wettelijk pensioen;
• van andere tweedepijler aanvullende pensioenuitkeringen waarop de aangeslotene recht heeft;
• mag evenwel 80 % van de laatste normale bruto bezoldiging niet overschrijden, rekening houdend 

met de normale duur van een beroepswerkzaamheid, en met een overdraagbaarheid van de rente 
ten gunste van de overlevende echtgeno(o)t(e) van 80 %, en met een indexatie van de rente.

 3. Indien een organisatie voor een aangeslotene nog andere aanvullende pensioenvoordelen zou 
voorzien dan diegene die voortkomen uit dit pensioenreglement, zal een gebeurlijke overschrij-
ding van de fiscaal toegelaten grens aangerekend worden op de financiering van die andere 
pensioenvoordelen.

Artikel 20 - Verplichtingen van de inrichter
1. De inrichter zal tijdig alle vereiste gegevens voor de uitvoering van dit pensioenreglement aan het 

pensioenfonds overmaken. De verplichtingen van het pensioenfonds worden gevestigd op basis 
van de tijdig overgedragen gegevens.

 2. De inrichter zal alle vragen van de aangeslotenen over het pensioenreglement in het algemeen, 
of over de individuele rekeningen, meedelen aan het pensioenfonds. 
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Artikel 21 - Bescherming van gegevens
1. De inrichter verstrekt een aantal persoonsgegevens aan het pensioenfonds om het sectorale pensi-

oenstelsel te beheren. De inrichter en het pensioenfonds behandelen deze gegevens vertrouwelijk. 
Ze mogen uitsluitend gebruikt worden voor het beheer van het sectorale pensioenstelsel, met 
uitsluiting van elk ander al dan niet commercieel oogmerk.

 2. Iedere persoon van wie persoonlijke gegevens bewaard worden, heeft het recht om inzage ervan 
te verkrijgen. Hij moet zich in dat geval schriftelijk tot de Data Protection Officer [of ‘DPO’] 
van het pensioenfonds richten, en daarbij een kopie van zijn identiteitskaart voegen. 

Artikel 22 - Wijziging van dit reglement
Dit pensioenreglement kan gewijzigd of stopgezet worden door een collectieve arbeidsovereenkomst 
die in het bevoegde paritaire (sub)comité gesloten wordt.

Artikel 23 - Geschillen en toepasselijk recht
Het Belgische recht is van toepassing op dit pensioenreglement. Gebeurlijke geschillen tussen de 
partijen in verband ermee behoren tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.
 



CAO-bundeling Ouderenzorg (PC330) Hoofdstuk 8. Brugpensioen & pensioen

8.21.12 Aanvullend pensioen

Addendum 1 aan het pensioenreglement - Toekenning van het rendement
1. Het pensioenfonds beheert 

• de verworven reserves van de aangeslotene, 
• een egalisatiereserve,
• een rekening voor toekomstige pensioentoelagen en kosten. 

 2. De pensioentoelagen die de inrichter overmaakt aan het pensioenfonds, worden gestort op een 
rekening voor toekomstige pensioentoelagen en kosten.

Deze rekening bevat de bedragen die ontvangen werden door het pensioenfonds met het oog op 
pensioentoelagen en het dekken van kosten, maar die nog niet toegekend werden op de individuele 
rekening van de aangeslotene, rekening houdend met een toewijzing aan de egalisatiereserve.
De pensioentoelage die in uitvoering van het pensioenreglement op de individuele rekening van de 
aangeslotene moet gestort worden, wordt geput uit deze rekening voor toekomstige pensioentoe-
lagen en kosten. Deze rekening wordt daarnaast ook gebruikt 

• voor het betalen van kosten voor het beheer van het pensioenfonds, 
• indien de egalisatiereserve niet volstaat, om in uitvoering van een beslissing van de daartoe 

bevoegde organen, een gebeurlijk tekort aan rendement op de individuele pensioenrekening, 
ten overstaan van het rendement dat de inrichter op basis van de wet betreffende de aanvul-
lende pensioenen moet waarborgen bij pensionering of overdracht van verworven reserve, aan 
te zuiveren.

 3. De beleggingskosten en belastingen op de beleggingen worden ingehouden op het bij de ver-
mogensbeheerders belegd vermogen.

De werkingskosten van het pensioenfonds worden gedragen door het pensioenfonds.
 4. De egalisatiereserve is gelijk aan de totale activa van het pensioenfonds, verminderd met de som 

van de technische voorzieningen en de rekening voor toekomstige pensioentoelagen en kosten. 
Ze wordt gefinancierd door overrendementen die in het kader van de hierna beschreven rende-
mentstoekenning niet onmiddellijk toegekend worden op de individuele pensioenrekeningen.

De egalisatiereserve kan eveneens gefinancierd worden door een bijdrage van de inrichter.
De egalisatiereserve kan aangewend worden om het rendement aan te vullen op basis van de hierna 
beschreven rendementstoekenning, en om een gebeurlijke onderfinanciering van de rendements-
garantie die volgens de wet betreffende de aanvullende pensioenen (WAP) door de inrichter moet 
gewaarborgd worden, aan te zuiveren.

 5. De technische voorzieningen zijn gelijk aan de verworven reserve, met als absoluut minimum 
de verworven reserves zoals bepaald door de sociale of arbeidswetgeving die op de pensioen-
regeling van toepassing is. 

 6. Het netto financieel rendement voor het afgelopen boekjaar wordt op 31 december berekend 
volgens de regels die vastgelegd zijn in het financieringsplan van het pensioenfonds, waarbij 
rekening gehouden wordt met inkomsten en uitgaven, en de marktwaarde van het vermogen 
van het pensioenfonds bij het begin en einde van het boekjaar.

 7. De bepaling van het toegekende rendement is gebaseerd op het financieringsniveau voorafgaand 
aan de rendementstoekenning. 

• Het streefrendement wordt bereikt wanneer het geometrisch gemiddeld rendement dat vanaf 
1/1/2017 tot 31/12 van het berekeningsjaar toegekend wordt aan de individuele pensioenre-
keningen 3,25% bedraagt;

• Indien de solvabiliteit van het pensioenfonds het toelaat, worden er geen negatieve rendementen 
aan de individuele rekeningen van de aangeslotene toegekend;

• Indien het financieringsniveau voorafgaand aan de rendementstoekenning voldoende groot is, 
wordt het volledige netto financieel rendement van de beleggingsportefeuille toegekend.

• Eventueel wordt een gedeelte van het behaalde rendement aangewend om de egalisatiereserve 
aan te vullen.

Het financieringsniveau vóór rendementstoekenning wordt jaarlijks op het einde van het jaar be-
rekend en aangeduid door x%.



CAO-bundeling Ouderenzorg (PC330)Hoofdstuk 8. Brugpensioen & pensioen

Aanvullend pensioen 8.21.13

 8. Het financieringsniveau voorafgaand aan de rendementstoekenning is gelijk aan het verschil, 
uitgedrukt in een percentage, tussen de marktwaarde van de activa en de som van de reserve op 
de individuele pensioenrekeningen gebeurlijk aangevuld tot het rendement dat de inrichter op 
basis van de wet betreffende de aanvullende pensioenen moet waarborgen bij pensionering of 
overdracht van verworven reserve, en de rekening voor toekomstige pensioentoelagen en kosten.

 
 9. Het toegekende rendement:

Het netto fi-
nancieel ren-
dement van het 
boekjaar is:

< 0 % 0  – 1,75% 1,75% - 3,25% > 3,25%

Financierings-
niveau vooraf-
gaand aan de 
rendements - 
toekenning

Toegekend ren-
dement

< 10%
Het netto fi-
nancieel ren-
dement

0 % 1,75 % 1,75 %

= of > dan 10% 
en < 30% 0 %

Het netto fi-
nancieel ren-
dement

1,75 % 3,25 %

= of > dan 30% 
en < 60% 0 % 1,75 %

Het netto fi-
nancieel ren-
dement

Het rendement 
dat toelaat het  
streef rende-
ment te berei-
ken, maar mi-
nimum  3,25%

= of > 60% 1,75 %

Het rendement 
dat toelaat het  
streef rende-
ment te berei-
ken, maar mi-
nimum  1,75%

He t  re n d e -
ment dat toe-
laat het  streef 
rendement te 
bereiken, maar 
minimum  het 
netto financieel 
rendement

He t  re n d e -
ment dat toe-
laat het  streef 
rendement te 
bereiken, maar 
minimum  het 
netto financieel 
rendement

 10. Wanneer een aangeslotene uittreedt en er nog geen toe te kennen rendement kon vastge-
steld worden, wordt voor de periode gelegen tussen de laatste effectieve toekenning van een 
rendement en de uittreding, een rendement van 0% toegekend.

 11. Het toegekende rendement wordt proportioneel toegewezen aan de verworven reserves van de 
aangeslotene, de egalisatiereserve, en de rekening voor toekomstige pensioentoelagen en kosten. 

Opgesteld te Brussel op xx/xx/xxxx,

in 2 exemplaren waarvan iedere partij erkent één exemplaar ontvangen te hebben,
en waarvan er één zal toegevoegd worden als addendum aan het  pensioenreglement van het sec-
toraal aanvullend pensioenstelsel dat beheerd wordt door het Organisme voor de Financiering van 
Pensioenen “Pensioenfonds van de Federale Non-Profit/social-profitsector”

Voor het Sectoraal Spaarfonds van de Federale Sectoren,
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8.22. Sectorale pensioentoelagen
Collectieve arbeidsovereenkomsten inzake de sectorale pensioentoezeg-
gingen:

 · 1. Voor de periode 2006-2010 (17.2.2012)
 · 2. Voor de periode 2011 (12.11.2012)
 · 3. Voor de periode 2012 (Cao van 8.7.2013, KB 28.4.2014, BS 20.8.2014)
 · 4. Voor de periode 2013 (16.6.2014)
 · 5. Voor de periode 2014 (8.6.2015)
 · 6. Voor de periode 2015 (13.6.2015)
 · 7. Voor de periode 2016 (8.5.2017)
 · 8. Voor de periode 2017 (18.11.2019)
 · 9. Voor de periode 2018 (18.11.2019) -- voor de geregionaliseerde gezondheidssectoren 
 · 10. Voor de periode 2018 (18.11.2019) voor de federale en geregionaliseerde gezondheids-

sectoren
 · 11. Sectorale pensioentoelage voor het jaar 2020 voor de geregionaliseerde Vlaamse gezond-

heidssectoren

1. Sectorale pensioentoelagen voor de periode 2006-2010 

HOOFDSTUK 1 - VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten

• in uitvoering van artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2010 tot 
invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel, afgesloten in het Paritair Comité voor 
de gezondheidsinrichtingen en -diensten;

• in toepassing van punt 4.1 van het pensioenreglement dat als bijlage is opgenomen bij de hoger 
genoemde collectieve arbeidsovereenkomst.

HOOFDSTUK 2 - TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is, met uitzondering van de categorieën voorzien in artikel 
3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, van toepassing op alle werkgevers en alle werknemers 
die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten en onder :

• de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn;
• de psychiatrische verzorgingstehuizen;
• de initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten;
• de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen;
• de dagverzorgingscentra voor bejaarden;
• de revalidatiecentra;
• de diensten voor thuisverpleging;
• de diensten voor bloedtransfusie en bloedverwerking;
• de medisch-pediatrische centra;
• de wijkgezondheidscentra.

Onder “werknemers” wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.
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8.22.2 Sectorale pensioentoelagen

Artikel 3
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op :

• werknemers met een contract van uitzendarbeid;
• werknemers met een vakantie-, studenten- of IBO-contract (individuele beroepsopleiding);
• arbeidszorgmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de 

organieke wet van 8 juli 1976 op de inrichting van de O.C.M.W.’s en tewerkgesteld in het kader 
van artikel 78 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 tenzij er sprake is van een ar-
beidsovereenkomst;

• werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten;
• geneesheren-bedienden die een opleiding volgen tot geneesheer-specialist en die beperkt onder-

worpen zijn door werkgevers-ziekenhuizen uit de privé sector (code 072 RSZ).

HOOFDSTUK 3 - PENSIOENTOEZEGGING

Artikel 4
§1. Op 1 januari 2012 is een éénmalige toelage op de individuele pensioenrekening gestort voor de 

periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2010.
§2. De valutadatum vanaf wanneer het rendement toegekend wordt is 1 januari 2012.

Artikel 5
§1. De éénmalige toelage is gelijk aan 7 EUR per rechtgevend trimester voor de periode tussen 1 januari 

2006 en 31 december 2010 voor zover :
• de aangeslotene op 1 januari 2010 door een arbeidsovereenkomst verbonden was met een or-

ganisatie waarop het pensioenreglement van toepassing is;
• en gedurende minstens 2 opeenvolgende trimesters door een arbeidsovereenkomst verbonden 

was met een organisatie waarop het pensioenreglement van toepassing is, in de periode tussen 
1 januari 2006 en 31 december 2010.

§2. Voor de werknemers die in dienst komen vanaf 1 januari 2010 is de éénmalige toelage gelijk aan 
7 EUR per rechtgevend trimester voor de periode tussen 1 januari 2010 en 31 december 2010 
voor zover de aangeslotene vanaf 1 januari 2010 gedurende minstens 2 opeenvolgende trimesters 
verbonden was met een organisatie waarop het pensioenreglement van toepassing is.

Artikel 6
§1. Het aantal rechtgevende trimesters wordt als volgt bepaald :

• Wanneer de aangeslotene tijdens een kalendertrimester verbonden was met een organisatie 
waarop het pensioenreglement van toepassing is, door een arbeidsovereenkomst en voltijdse 
prestaties verrichtte, telt dat trimester als 1 rechtgevend trimester;

• Wanneer een aangeslotene tijdens een kalendertrimester verbonden was met een organisatie 
waarop het pensioenreglement van toepassing is, door een arbeidsovereenkomst en minder dan 
voltijdse prestaties verrichtte, telt dat trimester mee als rechtgevend trimester voor een gedeelte 
van 1 in verhouding tot de effectieve tewerkstellingsbreuk en met een minimum van 0,50;

• De som van de aldus bepaalde rechtgevende trimesters en trimesterdelen tijdens de betrokken 
periode wordt opgeteld, en het resultaat wordt afgerond tot de dichtstbijzijnde eenheid.

§2. Het aantal rechtgevende trimesters wordt vastgesteld op basis van de gegevens die meegedeeld 
werden door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid via de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid.

§3. De effectieve tewerkstellingsbreuk is het door de RSZ berekende veld aanwezig in de kwartaal-
aangifte (DMFA) dat per werknemer weergeeft wat zijn tewerkstellingsbreuk is per werkgever in 
verhouding tot een voltijdse werknemer voor een volledig kalenderkwartaal. De effectieve tewerk-
stellingsbreuk wordt gedefinieerd als de som van het aantal werkdagen in een kalenderkwartaal in 
verhouding tot 13 keer het normaal aantal werkdagen per week van het voltijdse arbeidsstelsel. 
Het aantal weerhouden werkdagen zijn niet enkel de effectief gepresteerde en betaalde dagen, maar 
zijn alle dagen waar de werkgever - al dan niet direct - in tussenkomt en meer in het bijzonder : de 
prestatiecodes 01, 02, 03, 04, 05, 12, 20 en 72 (1).
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Sectorale pensioentoelagen 8.22.3

HOOFDSTUK 4 - INWERKINGTREDING, GELDIGHEIDSDUUR EN OPZEGGING VAN 
DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Artikel 7
§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2012 en is gesloten voor 

onbepaalde tijd.
§2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan door elk van de partijen worden opgezegd vóór 30 juni 

van ieder kalenderjaar, met uitwerking op 1 januari van het daaropvolgend kalenderjaar. De op-
zegging moet betekend worden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van 
het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, die een kopie van de opzegging 
stuurt aan elke ondertekenende partij.
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8.22.4 Sectorale pensioentoelagen

2. Sectorale pensioentoelage voor het jaar 2011

HOOFDSTUK 1 - VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 1 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten 

• in uitvoering van artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2010 tot 
invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel (registratienummer 103537/CO/330), 
afgesloten in het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten

• in toepassing van punt 4 van het pensioenreglement dat als bijlage is opgenomen bij de hoger 
genoemde collectieve arbeidsovereenkomst en zoals gewijzigd bij collectieve arbeidsovereen-
komst van 1 oktober 2012 tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend 
pensioenstelsel 330.

HOOFDSTUK 2 - TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle werkgevers en alle werknemers, 
met uitondering van de categorieën voorzien in artikel 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, 
die ressorteren onder het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten en onder:

• de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn
• de psychiatrische verzorgingstehuizen
• de initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten
• de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen
• de dagverzorgingscentra voor bejaarden
• de revalidatiecentra
• de diensten voor thuisverpleging
• de diensten voor bloedtransfusie en bloedverwerking
• de medisch-pediatrische centra
• de wijkgezondheidscentra. 

Onder werknemers wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Artikel 3
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op:

• werknemers met een contract van interimarbeid
• werknemers met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding)
• arbeidszorgmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60 §7 van de or-

ganieke wet op de inrichting van de OCMW’s en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 
van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst

• werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten
• geneesheren-bedienden die een opleiding volgen tot geneesheer-specialist en die beperkt onder-

worpen zijn door werkgevers-ziekenhuizen uit de privésector (RSZ-kengetal 072).

HOOFDSTUK 3 - PENSIOENTOEZEGGING

Artikel 4 
§1. Op 1 januari 2012 is een eenmalige toelage op de individuele pensioenrekening gestort voor het 

jaar 2011. 
§2. De valutadatum vanaf wanneer het rendement toegekend wordt is 1 januari 2012.
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Sectorale pensioentoelagen 8.22.5

Artikel 5
De toelage voor het jaar 2011 bedraagt maximaal zeven euro per rechtgevend trimester in de periode 
tussen 1 januari 2011 en 31 december 2011 voor zover 

• de aangeslotene in het jaar 2011 door een arbeidsovereenkomst verbonden was met een orga-
nisatie waarop het pensioenreglement van toepassing is

• én in de periode tussen 1 januari 2006 en 31 december 2011 gedurende minstens twee opeen-
volgende trimesters door een arbeidsovereenkomst verbonden was met een organisatie waarop 
het pensioenreglement van toepassing is

Artikel 6
§1. De toelage wordt toegekend in verhouding tot de ‘contractuele arbeidstijd’, zijnde [het gemiddeld 

aantal uren per week van de werknemer] gedeeld door [het gemiddeld aantal uren per week van 
de maatpersoon].

Als de werknemer geen volledig trimester gewerkt heeft of in de loop van een trimester van con-
tractuele arbeidstijd is veranderd, wordt de contractuele arbeidstijd geproratiseerd in functie van 
het aantal kalenderdagen van de arbeidsduur ten opzichte van het aantal kalenderdagen in het 
betrokken trimester.

§2. Als de werknemer in de loop van het trimester met wettelijk pensioen is gegaan wordt de contrac-
tuele arbeidstijd geproratiseerd in functie van het aantal kalenderdagen tot de pensioendatum ten 
opzichte van het aantal kalenderdagen in het betrokken trimester.

§3. De berekening van de toelage wordt vastgesteld op basis van de gegevens die meegedeeld werden 
door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid via de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid.

HOOFDSTUK 4 - INWERKINGTREDING, DUUR EN OPZEGGING VAN DE COLLEC-
TIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Artikel 7
§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2012 en is gesloten voor 

onbepaalde tijd. 
§2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan door elk van de partijen worden opgezegd voor 30 juni 

van ieder kalenderjaar, met uitwerking op 1 januari van het daaropvolgend kalenderjaar. De op-
zegging moet betekend worden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van 
het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, die een kopie van de opzegging 
stuurt aan elke ondertekenende partij.
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8.22.6 Sectorale pensioentoelagen

3.Sectorale pensioentoelage voor het jaar 2012

HOOFDSTUK 1 - VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 1 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten 

• in uitvoering van artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2010 tot 
invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel (registratienummer 103537/CO/330), 
afgesloten in het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten

• in toepassing van artikel 4 van het pensioenreglement dat als bijlage is opgenomen bij de hoger 
genoemde collectieve arbeidsovereenkomst en zoals gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst 
van 12 november 2012 tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend 
pensioenstelsel 330 (registratienummer 113964/CO/330).

HOOFDSTUK 2 - TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle werkgevers en alle werknemers, met 
uitzondering van de categorieën voorzien in artikel 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, 
die ressorteren onder het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten en onder:

• de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn
• de psychiatrische verzorgingstehuizen
• de initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten
• de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen
• de dagverzorgingscentra voor bejaarden
• de revalidatiecentra
• de diensten voor thuisverpleging
• de diensten voor bloedtransfusie en bloedverwerking
• de medisch-pediatrische centra
• de wijkgezondheidscentra. 

Onder werknemers wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Artikel 3
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op:

• werknemers met een contract van interimarbeid
• werknemers met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding)
• arbeidszorgmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60 §7 van de or-

ganieke wet op de inrichting van de OCMW’s en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 
van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst

• werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten
• geneesheren-bedienden die een opleiding volgen tot geneesheer-specialist en die beperkt onder-

worpen zijn door werkgevers-ziekenhuizen uit de privésector (RSZ-kengetal 072).

HOOFDSTUK 3 - PENSIOENTOEZEGGING

Artikel 4 
§1. Op 1 januari 2013 is een eenmalige toelage op de individuele pensioenrekening gestort voor het 

jaar 2012. 
§2. De valutadatum vanaf wanneer het rendement toegekend wordt is 1 januari 2013.
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Sectorale pensioentoelagen 8.22.7

Artikel 5
De toelage voor het jaar 2012 bedraagt maximaal elf euro en vijfentwintig eurocent per rechtgevend 
trimester in de periode tussen 1 januari 2012 en 31 december 2012 voor zover 

• de aangeslotene in het jaar 2012 door een arbeidsovereenkomst verbonden was met een orga-
nisatie waarop het pensioenreglement van toepassing is

• én in de periode tussen 1 januari 2012 en 31 december 2012 gedurende minstens twee opeen-
volgende trimesters door een arbeidsovereenkomst verbonden was met een organisatie waarop 
het pensioenreglement van toepassing is.

Artikel 6
§1. De toelage wordt toegekend in verhouding tot de ‘contractuele arbeidstijd’, zijnde [het gemiddeld 

aantal uren per week van de werknemer] gedeeld door [het gemiddeld aantal uren per week van 
de maatpersoon].

§2. Als de werknemer geen volledig trimester gewerkt heeft of in de loop van een trimester van con-
tractuele arbeidstijd is veranderd, wordt de contractuele arbeidstijd geproratiseerd in functie van 
het aantal kalenderdagen van de arbeidsduur ten opzichte van het aantal kalenderdagen in het 
betrokken trimester.

§3. Als de werknemer in de loop van het trimester met wettelijk pensioen is gegaan wordt de contrac-
tuele arbeidstijd geproratiseerd in functie van het aantal kalenderdagen tot de pensioendatum ten 
opzichte van het aantal kalenderdagen in het betrokken trimester.

§4. In geval van opzeggingsvergoeding wordt de toelage, bepaald in deze collectieve arbeidsovereen-
komst, toegekend voor de volledige periode waarmee deze opzeggingsvergoeding overeenkomt, voor 
zover deze periode een aanvang neemt in het jaar 2012 en de betrokken werknemer voorafgaand 
aan deze periode aan de voorwaarden van deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft voldaan.

De berekening van de toelage wordt vastgesteld op basis van de gegevens die meegedeeld werden 
door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid via de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid.
Hoofdstuk 4. Inwerkingtreding, duur en opzegging van de collectieve arbeidsovereenkomst

Artikel 7
§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2013 en is gesloten voor 

onbepaalde tijd. 
§2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan door elk van de partijen worden opgezegd voor 30 juni 

van ieder kalenderjaar, met uitwerking op 1 januari van het daaropvolgend kalenderjaar. De op-
zegging moet betekend worden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van 
het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, die een kopie van de opzegging 
stuurt aan elke ondertekenende partij.
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8.22.8 Sectorale pensioentoelagen

4.Sectorale pensioentoelage voor het jaar 2013

HOOFDSTUK 1 - VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 1 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten 

• in uitvoering van artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2010 tot 
invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel (registratienummer 103537/CO/330), 
afgesloten in het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten;

• in toepassing van artikel 4 van het pensioenreglement dat als bijlage is opgenomen bij de hoger 
genoemde collectieve arbeidsovereenkomst en zoals gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst 
van 12 november 2012 tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend 
pensioenstelsel 330 (registratienummer 113964/CO/330|Koninklijk Besluit 09/01/2014|Bel-
gisch Staatsblad 02/04/2014) en bij collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2014 tot 
wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel 330 (regis-
tratienummer 121162/CO/330).

HOOFDSTUK 2 - TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle werkgevers en alle werknemers, met 
uitzondering van de categorieën voorzien in artikel 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, 
die ressorteren onder het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten en onder:

• de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn
• de psychiatrische verzorgingstehuizen
• de initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten
• de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen
• de dagverzorgingscentra voor bejaarden
• de revalidatiecentra
• de diensten voor thuisverpleging
• de diensten voor bloedtransfusie en bloedverwerking
• de medisch-pediatrische centra
• de wijkgezondheidscentra. 

Onder werknemers wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklie¬den- en bediendepersoneel.

Artikel 3
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op:

• werknemers met een contract van interimarbeid
• werknemers met vakantie-, studenten- of IBO-contracten (individuele beroepsopleiding)
• leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (erkende leerling van de 

middenstand, leerling met industrieel leercontract, leerling in opleiding tot ondernemingshoofd, 
leerling met een overeenkomst voor socioprofessionele inpassing, erkend door de gemeenschap-
pen en gewesten, stagiair met een beroepsinlevingsovereenkomst)

• arbeidszorgmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60 §7 van de or-
ganieke wet op de inrichting van de OCMW’s en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 
van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst

• werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten
• geneesheren-bedienden die een opleiding volgen tot geneesheer-specialist en die beperkt onder-

worpen zijn door werkgevers-ziekenhuizen uit de privésector (RSZ code 072).
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Sectorale pensioentoelagen 8.22.9

HOOFDSTUK 3 - PENSIOENTOEZEGGING

Artikel 4 
§1. Op 1 januari 2014 is een eenmalige toelage op de individuele pensioenrekening gestort voor het 

jaar 2013. 
§2. De valutadatum vanaf wanneer het rendement toegekend wordt is 1 januari 2014.

Artikel 5
De toelage voor het jaar 2013 bedraagt maximaal elf euro en vijfentwintig eurocent per rechtgevend 
trimester in de periode tussen 1 januari 2013 en 31 december 2013 voor zover 

• de aangeslotene in het jaar 2013 door een arbeidsovereenkomst verbonden was met een orga-
nisatie waarop het pensioenreglement van toepassing is

• én in de periode tussen 1 januari 2013 en 31 december 2013 gedurende minstens twee opeen-
volgende trimesters door een arbeidsovereenkomst verbonden was met een organisatie waarop 
het pensioenreglement van toepassing is.

Artikel 6
§1. De toelage wordt toegekend in verhouding tot de 'contractuele arbeidstijd', zijnde [het gemiddeld 

aantal uren per week van de werknemer] gedeeld door [het gemiddeld aantal uren per week van 
de maatpersoon].
Als de werknemer geen volledig trimester gewerkt heeft of in de loop van een trimester van con-
tractuele arbeidstijd is veranderd, wordt de contractuele arbeidstijd geproratiseerd in functie van 
het aantal kalenderdagen van de arbeidsduur ten opzichte van het aantal kalenderdagen in het 
betrokken trimester.

§2. Als de werknemer in de loop van het trimester met wettelijk pensioen is gegaan wordt de contrac-
tuele arbeidstijd geproratiseerd in functie van het aantal kalenderdagen tot de pensioendatum ten 
opzichte van het aantal kalenderdagen in het betrokken trimester.

§3. In geval van opzeggingsvergoeding wordt de toelage, bepaald in deze collectieve arbeidsovereen-
komst, toegekend voor de volledige periode waarmee deze opzeggingsvergoeding overeenkomt, voor 
zover deze periode een aanvang neemt in het jaar 2013 en de betrokken werknemer voorafgaand 
aan deze periode aan de voorwaarden van deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft voldaan.

§4. De berekening van de toelage wordt vastgesteld op basis van de gegevens die meegedeeld werden 
door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid via de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid.

HOOFDSTUK 4 - INWERKINGTREDING, DUUR EN OPZEGGING VAN DE COLLEC-
TIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Artikel 7
§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2014 en is gesloten voor 

onbepaalde tijd. 
§2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan door elk van de partijen worden opgezegd voor 30 juni 

van ieder kalenderjaar, met uitwerking op 1 januari van het daaropvolgend kalenderjaar. De op-
zegging moet betekend worden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van 
het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, die een kopie van de opzegging 
stuurt aan elke ondertekenende partij.
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8.22.10 Sectorale pensioentoelagen

5.Sectorale pensioentoelage voor het jaar 2014

HOOFDSTUK 1 - VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten

• in uitvoering van artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2010 tot 
invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel (registratienummer 103537/CO/330), 
afgesloten in het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten;

• in toepassing van artikel 4 van het pensioenreglement dat als bijlage is opgenomen bij de hoger 
genoemde collectieve arbeidsovereenkomst en zoals gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst 
van 12 november 2012 tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend 
pensioenstelsel 330 (registratienummer 113964/CO/330) en bij collectieve arbeidsovereenkomst 
van 10 maart 2014 tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pen-
sioenstelsel 330 (registratienummer 121162/CO/330).

HOOFDSTUK 2 - TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle werkgevers en alle werknemers, met 
uitzondering van de categorieën voorzien in artikel 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, 
die ressorteren onder het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten en onder:

• de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn
• de psychiatrische verzorgingstehuizen
• de initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten
• de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen
• de dagverzorgingscentra voor bejaarden
• de revalidatiecentra
• de diensten voor thuisverpleging
• de diensten voor bloedtransfusie en bloedverwerking
• de medisch-pediatrische centra
• de wijkgezondheidscentra.

Onder werknemers wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Artikel 3
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op:

•  werknemers met een contract van interimarbeid 
• werknemers met vakantie-, studenten- of lBO-contracten (individuele beroepsopleiding) 
• leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (erkende leerling van de 

middenstand, leerling met industrieel leercontract, leerling in opleiding tot ondernemingshoofd, 
leerling met een overeenkomst voor socioprofessionele inpassing, erkend door de gemeenschap-
pen en gewesten, stagiair met een beroepsinlevingsovereenkomst)

• arbeidszorgmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60 §7 van de orga-
nieke wet op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van 
het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst 

• werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten 
• geneesheren-bedienden die een opleiding volgen tot geneesheer-specialist en die beperkt onder-

worpen zijn door werkgevers-ziekenhuizen uit de privésector (RSZ code 072).
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HOOFDSTUK 3 - PENSIOENTOEZEGGING

Artikel 4
§1. Op 1 januari 2015 is een eenmalige toelage op de individuele pensioenrekening gestort voor het 

jaar 2014.
§2. De valutadatum vanaf wanneer het rendement toegekend wordt is 1 januari 2015.

Artikel 5
De toelage voor het jaar 2014 bedraagt maximaal tien euro per rechtgevend trimester in de periode 
tussen 1 januari 2014 en 31 december 2014 voor zover

• de aangeslotene in het jaar 2014 door een arbeidsovereenkomst verbonden was met een orga-
nisatie waarop het pensioenreglement van toepassing is

• én in de periode tussen 1 januari 2014 en 31 december 2014 gedurende minstens twee opeen-
volgende trimesters door een arbeidsovereenkomst verbonden was met een organisatie waarop 
het pensioenreglement van toepassing is.

Artikel 6
§1. De toelage wordt toegekend in verhouding tot de 'contractuele arbeidstijd', zijnde [het gemiddeld aantal 

uren per week van de werknemer] gedeeld door [het gemiddeld aantal uren per week van de maatpersoon]. 
Als de werknemer geen volledig trimester gewerkt heeft of in de loop van een trimester van con-
tractuele arbeidstijd is veranderd, wordt de contractuele arbeidstijd geproratiseerd in functie van 
het aantal kalenderdagen van de arbeidsduur ten opzichte van het aantal kalenderdagen in het 
betrokken trimester.

§2. Als de werknemer in de loop van het trimester met wettelijk pensioen is gegaan wordt de contrac-
tuele arbeidstijd geproratiseerd in functie van het aantal kalenderdagen tot de pensioendatum ten 
opzichte van het aantal kalenderdagen in het betrokken trimester.

§3. In geval van opzeggingsvergoeding wordt de toelage, bepaald in deze collectieve arbeidsovereen-
komst, toegekend voor de volledige periode waarmee deze opzeggingsvergoeding overeenkomt, voor 
zover deze periode een aanvang neemt in het jaar 2014 en de betrokken werknemer voorafgaand 
aan deze periode aan de voorwaarden van deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft voldaan.

§4. De berekening van de toelage wordt vastgesteld op basis van de gegevens die meegedeeld werden 
door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid via de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid.

HOOFDSTUK 4 - INWERKINGTREDING, DUUR EN OPZEGGING VAN DE COLLEC-
TIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Artikel 7
§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2015 en is gesloten voor 

onbepaalde tijd.
§2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan door elk van de partijen worden opgezegd voor 30 juni 

van ieder kalenderjaar, met uitwerking op 1 januari van het daaropvolgend kalenderjaar. De op-
zegging moet betekend worden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van 
het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, die een kopie van de opzegging 
stuurt aan elke ondertekenende partij.
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6. Sectorale pensioentoelage voor het jaar 2015

HOOFDSTUK 1 - VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 1 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten 

• in uitvoering van artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2010 tot 
invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel (registratienummer 103537/CO/330), 
afgesloten in het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten en zoals gewijzigd 
bij collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2014 tot wijziging van het pensioenreglement 
van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel 330 (registratienummer 121162/CO/330) en bij 
collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2015 tot wijziging van de collectieve arbeidsover-
eenkomst van 13 december 2010 tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel 
(registratienummer 127323/CO/330)

• in toepassing van artikel 4 van het pensioenreglement dat als bijlage is opgenomen bij de hoger 
genoemde collectieve arbeidsovereenkomst en zoals gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst 
van 12 november 2012 tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend 
pensioenstelsel 330 (registratienummer 113964/CO/330), bij collectieve arbeidsovereenkomst 
van 10 maart 2014 tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pen-
sioenstelsel 330 (registratienummer 121162/CO/330) en bij collectieve arbeidsovereenkomst 
van 11 mei 2015 tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensi-
oenstelsel 330 (registratienummer 127322/CO/330).

HOOFDSTUK 2 - TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle werkgevers en alle werknemers, met 
uitzondering van de categorieën voorzien in artikel 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, 
die ressorteren onder het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten en onder:

• de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn
• de psychiatrische verzorgingstehuizen
• de initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten
• de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen
• de dagverzorgingscentra voor bejaarden
• de revalidatiecentra
• de diensten voor thuisverpleging
• de diensten voor bloedtransfusie en bloedverwerking
• de medisch-pediatrische centra
• de wijkgezondheidscentra. 

Onder werknemers wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklie¬den- en bediendepersoneel.

Artikel 3
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op:

• werknemers met een contract van interimarbeid
• werknemers met vakantie-, studenten- of IBO-contracten (individuele beroepsopleiding)
• leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (erkende leerling van de 

middenstand, leerling met industrieel leercontract, leerling in opleiding tot ondernemingshoofd, 
leerling met een overeenkomst voor socioprofessionele inpassing, erkend door de gemeenschap-
pen en gewesten, stagiair met een beroepsinlevingsovereenkomst)

• arbeidszorgmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60 §7 van de or-
ganieke wet op de inrichting van de OCMW’s en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 
van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst
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• werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten
• geneesheren-bedienden die een opleiding volgen tot geneesheer-specialist en die beperkt onder-

worpen zijn door werkgevers-ziekenhuizen uit de privésector (RSZ code 072).

HOOFDSTUK 3 - PENSIOENTOEZEGGING

Artikel 4 
§1. Op 1 januari 2016 is een eenmalige toelage op de individuele pensioenrekening gestort voor het 

jaar 2015. 
§2. De valutadatum vanaf wanneer het rendement toegekend wordt is 1 januari 2016.

Artikel 5
De toelage voor het jaar 2015 bedraagt maximaal tien euro per rechtgevend trimester in de periode 
tussen 1 januari 2015 en 31 december 2015 voor zover 

• de aangeslotene in het jaar 2015 door een arbeidsovereenkomst verbonden was met een orga-
nisatie waarop het pensioenreglement van toepassing is

• én in de periode tussen 1 januari 2015 en 31 december 2015 gedurende minstens twee opeen-
volgende trimesters door een arbeidsovereenkomst verbonden was met een organisatie waarop 
het pensioenreglement van toepassing is.

Artikel 6
§1. § 1.  De toelage wordt toegekend in verhouding tot de 'contractuele arbeidstijd', zijnde [het gemiddeld aantal 

uren per week van de werknemer] gedeeld door [het gemiddeld aantal uren per week van de maatpersoon]. 
Als de werknemer geen volledig trimester gewerkt heeft of in de loop van een trimester van con-
tractuele arbeidstijd is veranderd, wordt de contractuele arbeidstijd geproratiseerd in functie van 
het aantal kalenderdagen van de arbeidsduur ten opzichte van het aantal kalenderdagen in het 
betrokken trimester.

§2. Als de werknemer in de loop van het trimester met wettelijk pensioen is gegaan wordt de contrac-
tuele arbeidstijd geproratiseerd in functie van het aantal kalenderdagen tot de pensioendatum ten 
opzichte van het aantal kalenderdagen in het betrokken trimester.

§3. In geval van opzeggingsvergoeding wordt de toelage, bepaald in deze collectieve arbeidsovereen-
komst, toegekend voor de volledige periode waarmee deze opzeggingsvergoeding overeenkomt, voor 
zover deze periode een aanvang neemt in het jaar 2015 en de betrokken werknemer voorafgaand 
aan deze periode aan de voorwaarden van deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft voldaan.

§4. De berekening van de toelage wordt vastgesteld op basis van de gegevens die meegedeeld werden 
door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid via de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid.

HOOFDSTUK 4 - INWERKINGTREDING, DUUR EN OPZEGGING VAN DE COLLEC-
TIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Artikel 7
§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2016 en is gesloten voor 

onbepaalde tijd. 
§2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan door elk van de partijen worden opgezegd voor 30 juni 

van ieder kalenderjaar, met uitwerking op 1 januari van het daaropvolgend kalenderjaar. De op-
zegging moet betekend worden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van 
het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, die een kopie van de opzegging 
stuurt aan elke ondertekenende partij.
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7. Sectorale pensioentoelage voor het jaar 2016

Cao van 8.5.2017

HOOFDSTUK 1 - VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST 

Artikel 1 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten 

• in uitvoering van artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2010 tot 
invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel (registratienummer 103537/CO/330), 
afgesloten in het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten en zoals gewijzigd 
bij collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2014 tot wijziging van het pensioenreglement 
van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel 330 (registratienummer 121162/CO/330), bij col-
lectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2016 tot wijziging van het pensioenreglement van het 
sectoraal aanvullend pensioenstelsel 330 (registratienummer 135009/CO/330) en bij collectieve 
arbeidsovereenkomst van 11 mei 2015 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 
13 december 2010 tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel (registratienum-
mer 127323/CO/330); 

• in toepassing van artikel 4 van het pensioenreglement dat als bijlage is opgenomen bij de hoger 
genoemde collectieve arbeidsovereenkomst en zoals gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst 
van 12 november 2012 tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend 
pensioenstelsel 330 (registratienummer 113964/CO/330), bij collectieve arbeidsovereenkomst 
van 10 maart 2014 tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensi-
oenstelsel 330 (registratienummer 121162/CO/330), bij collectieve arbeidsovereenkomst van 6 
juli 2016 tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel 
330 (registratienummer 135009/CO/330) en bij collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 
2015 tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel 330 
(registratienummer 127322/CO/330). 

HOOFDSTUK 2 - TOEPASSINGSGEBIED 

Artikel 2 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle werkgevers en alle werknemers, met 
uitzondering van de categorieën voorzien in artikel 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, 
die ressorteren onder het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten en onder: 

• - de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn; 
• - de psychiatrische verzorgingstehuizen; 
• - de initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten; 
• - de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen; 
• - de dagverzorgingscentra voor bejaarden; 
• - de revalidatiecentra; 
• - de diensten voor thuisverpleging; 
• - de diensten voor bloedtransfusie en bloedverwerking; 
• - de medisch-pediatrische centra; 
• - de wijkgezondheidscentra. 

Onder werknemers wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel. 

Artikel 3 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op: 

• werknemers met een contract van interimarbeid; 
• werknemers met vakantie-, studenten- of IBO-contracten (individuele beroepsopleiding); 
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• leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (erkende leerling van de 
middenstand, leerling met industrieel leercontract, leerling in opleiding tot ondernemingshoofd, 
leerling met een overeenkomst voor socioprofessionele inpassing, erkend door de gemeenschap-
pen en gewesten, stagiair met een beroepsinlevingsovereenkomst); 

• arbeidszorgmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60 §7 van de or-
ganieke wet op de inrichting van de OCMW’s en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 
van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; 

• werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; 
• geneesheren-bedienden die een opleiding volgen tot geneesheer-specialist en die beperkt onder-

worpen zijn door werkgevers-ziekenhuizen uit de privésector (RSZ code 072). 

HOOFDSTUK 3 - PENSIOENTOEZEGGING 

Artikel 4 
§1. Op 1 januari 2017 is een eenmalige toelage op de individuele pensioenrekening gestort voor het 

jaar 2016. 
§2. De valutadatum vanaf wanneer het rendement toegekend wordt is 1 januari 2017. 

Artikel 5 
De toelage voor het jaar 2016 bedraagt maximaal tien euro per rechtgevend trimester in de periode 
tussen 1 januari 2016 en 31 december 2016 voor zover 

• de aangeslotene in het jaar 2016 door een arbeidsovereenkomst verbonden was met een orga-
nisatie waarop het pensioenreglement van toepassing is; 

• én in de periode tussen 1 januari 2016 en 31 december 2016 gedurende minstens twee opeen-
volgende trimesters door een arbeidsovereenkomst verbonden was met een organisatie waarop 
het pensioenreglement van toepassing is. 

Artikel 6 
§1. De toelage wordt toegekend in verhouding tot de ‘contractuele arbeidstijd’, zijnde [het gemiddeld aantal 

uren per week van de werknemer] gedeeld door [het gemiddeld aantal uren per week van de maatpersoon]. 
Als de werknemer geen volledig trimester gewerkt heeft of in de loop van een trimester van con-
tractuele arbeidstijd is veranderd, wordt de contractuele arbeidstijd geproratiseerd in functie van 
het aantal kalenderdagen van de arbeidsduur ten opzichte van het aantal kalenderdagen in het 
betrokken trimester. 

§2. Als de werknemer in de loop van het trimester met wettelijk pensioen is gegaan wordt de contrac-
tuele arbeidstijd geproratiseerd in functie van het aantal kalenderdagen tot de pensioendatum ten 
opzichte van het aantal kalenderdagen in het betrokken trimester. 

§3. In geval van opzeggingsvergoeding wordt de toelage, bepaald in deze collectieve arbeidsovereen-
komst, toegekend voor de volledige periode waarmee deze opzeggingsvergoeding overeenkomt, voor 
zover deze periode een aanvang neemt in het jaar 2016 en de betrokken werknemer voorafgaand 
aan deze periode aan de voorwaarden van deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft voldaan. 

§4. De berekening van de toelage wordt vastgesteld op basis van de gegevens die meegedeeld werden 
door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid via de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid. 

HOOFDSTUK 4 - INWERKINGTREDING, DUUR EN OPZEGGING VAN DE COLLEC-
TIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 

Artikel 7 
§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en is gesloten voor 

onbepaalde tijd. 
§2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan door elk van de partijen worden opgezegd voor 30 juni 

van ieder kalenderjaar, met uitwerking op 1 januari van het daaropvolgend kalenderjaar. De op-
zegging moet betekend worden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van 
het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, die een kopie van de opzegging 
stuurt aan elke ondertekenende partij.
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8. Sectorale pensioentoelage voor het jaar 2017

Cao van 14.5.2018

HOOFDSTUK 1 - VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 1 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten 

• in uitvoering van artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2010 tot 
invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel (registratienummer 103537/CO/330), 
afgesloten in het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten en zoals gewijzigd 
bij collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2014 tot wijziging van het pensioenreglement 
van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel 330 (registratienummer 121162/CO/330), bij col-
lectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2016 tot wijziging van het pensioenreglement van het 
sectoraal aanvullend pensioenstelsel 330 (registratienummer 135009/CO/330) en bij collectieve 
arbeidsovereenkomst van 11 mei 2015 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 
13 december 2010 tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel (registratienum-
mer 127323/CO/330)

• in toepassing van artikel 4 van het pensioenreglement dat als bijlage is opgenomen bij de hoger 
genoemde collectieve arbeidsovereenkomst en zoals gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst 
van 12 november 2012 tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend 
pensioenstelsel 330 (registratienummer 113964/CO/330), bij collectieve arbeidsovereenkomst 
van 10 maart 2014 tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensi-
oenstelsel 330 (registratienummer 121162/CO/330), bij collectieve arbeidsovereenkomst van 6 
juli 2016 tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel 
330 (registratienummer 135009/CO/330) en bij collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 
2015 tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel 330 
(registratienummer 127322/CO/330).

HOOFDSTUK 2 - TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle werkgevers en alle werknemers, met 
uitzondering van de categorieën voorzien in artikel 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, 
die ressorteren onder het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten en onder:

• de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn
• de psychiatrische verzorgingstehuizen
• de initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten
• de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen
• de dagverzorgingscentra voor bejaarden
• de revalidatiecentra
• de diensten voor thuisverpleging
• de diensten voor bloedtransfusie en bloedverwerking
• de medisch-pediatrische centra
• de wijkgezondheidscentra. 

Onder werknemers wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Artikel 3
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op:

• werknemers met een contract van interimarbeid
• werknemers met vakantie-, studenten- of IBO-contracten (individuele beroepsopleiding)
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• leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (erkende leerling van de 
middenstand, leerling met industrieel leercontract, leerling in opleiding tot ondernemingshoofd, 
leerling met een overeenkomst voor socioprofessionele inpassing, erkend door de gemeenschap-
pen en gewesten, stagiair met een beroepsinlevingsovereenkomst)

• arbeidszorgmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60 §7 van de or-
ganieke wet op de inrichting van de OCMW’s en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 
van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst

• werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten
• geneesheren-bedienden die een opleiding volgen tot geneesheer-specialist en die beperkt onder-

worpen zijn door werkgevers-ziekenhuizen uit de privésector (RSZ code 072).

HOOFDSTUK 3 - PENSIOENTOEZEGGING

Artikel 4 
§1. Op 1 januari 2018 is een eenmalige toelage op de individuele pensioenrekening gestort voor het 

jaar 2017. 
§2. De valutadatum vanaf wanneer het rendement toegekend wordt is 1 januari 2018.

Artikel 5
De toelage voor het jaar 2017 bedraagt maximaal tien euro per rechtgevend trimester in de periode 
tussen 1 januari 2017 en 31 december 2017 voor zover 

• de aangeslotene in het jaar 2017 door een arbeidsovereenkomst verbonden was met een orga-
nisatie waarop het pensioenreglement van toepassing is

• én in de periode tussen 1 januari 2017 en 31 december 2017 gedurende minstens twee opeen-
volgende trimesters door een arbeidsovereenkomst verbonden was met een organisatie waarop 
het pensioenreglement van toepassing is.

Artikel 6
§1. De toelage wordt toegekend in verhouding tot de 'contractuele arbeidstijd', zijnde [het gemiddeld aantal 

uren per week van de werknemer] gedeeld door [het gemiddeld aantal uren per week van de maatpersoon]. 
Als de werknemer geen volledig trimester gewerkt heeft of in de loop van een trimester van con-
tractuele arbeidstijd is veranderd, wordt de contractuele arbeidstijd geproratiseerd in functie van 
het aantal kalenderdagen van de arbeidsduur ten opzichte van het aantal kalenderdagen in het 
betrokken trimester.

§2. Als de werknemer in de loop van het trimester met wettelijk pensioen is gegaan wordt de contrac-
tuele arbeidstijd geproratiseerd in functie van het aantal kalenderdagen tot de pensioendatum ten 
opzichte van het aantal kalenderdagen in het betrokken trimester.

§3. In geval van opzeggingsvergoeding wordt de toelage, bepaald in deze collectieve arbeidsovereen-
komst, toegekend voor de volledige periode waarmee deze opzeggingsvergoeding overeenkomt, voor 
zover deze periode een aanvang neemt in het jaar 2017 en de betrokken werknemer voorafgaand 
aan deze periode aan de voorwaarden van deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft voldaan.

§4. De berekening van de toelage wordt vastgesteld op basis van de gegevens die meegedeeld werden 
door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid via de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid.

HOOFDSTUK 4 - INWERKINGTREDING, DUUR EN OPZEGGING VAN DE COLLEC-
TIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Artikel 7
§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2018 en is gesloten voor 

onbepaalde tijd. 
§2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan door elk van de partijen worden opgezegd voor 30 juni 

van ieder kalenderjaar, met uitwerking op 1 januari van het daaropvolgend kalenderjaar. De op-
zegging moet betekend worden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van 
het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, die een kopie van de opzegging 
stuurt aan elke ondertekenende partij.
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8. Sectorale pensioentoelage voor het jaar 2018 - voor de 
geregionaliseerde gezondheidssectoren

Cao van 18.11.2019

HOOFDSTUK 1 - VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 1 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten 

• in uitvoering van artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2010 tot 
invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel (registratienummer 103537/CO/330), 
afgesloten in het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten en zoals laatst 
gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2019 tot wijziging van het pensioenre-
glement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel 330 (registratienummer 152885/CO/330) 
en bij collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2015 tot wijziging van de collectieve arbeids-
overeenkomst van 13 december 2010 tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel 
(registratienummer 127323/CO/330);

• in toepassing van artikel 5 van het pensioenreglement dat als bijlage is opgenomen bij de col-
lectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2019 tot wijziging van het pensioenreglement van het 
sectoraal aanvullend pensioenstelsel 330 (registratienummer 152885/CO/330).

HOOFDSTUK 2 - TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle werkgevers en alle werknemers die 
ressorteren onder het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten en die beho-
ren tot de onderstaande sectoren onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap en/of de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met uitzondering van 
de categorieën voorzien in artikel 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst:

• de categorale ziekenhuizen (dit is elk ziekenhuis dat uitsluitend beschikt over een G-dienst (re-
validatie van geriatrische patiënten) en/of een Sp-dienst (gespecialiseerde dienst voor behande-
ling en revalidatie) als vermeld in artikel 5, §1, I, eerste lid, 3° en 4°, van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

• de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de dagverzorgingscentra, de 
assistentiewoningen, de centra voor kortverblijf voor bejaarden;

• de psychiatrische verzorgingstehuizen;
• de initiatieven voor beschut wonen;
• de revalidatiecentra met uitsluiting van de instellingen waarmee het Verzekeringscomité van 

het Riziv op voorstel van het College van geneesheren directeurs, in uitvoering van artikel 22, 
6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke-
ringen gecoördineerd op 14 juli 1994, een overeenkomst heeft gesloten en die niet vallen onder 
de toepassing van artikel 5, § 1, I, 5° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
van de instellingen.

Onder werknemers wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel. 

Artikel 3
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op:

• werknemers met een contract van interimarbeid;
• werknemers met vakantie-, studenten- of IBO-contracten (individuele beroepsopleiding);
• leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (erkende leerling van de 

middenstand, leerling met industrieel leercontract, leerling in opleiding tot ondernemingshoofd, 
leerling met een overeenkomst voor socioprofessionele inpassing, erkend door de gemeenschap-
pen en gewesten, stagiair met een beroepsinlevingsovereenkomst);
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• arbeidszorgmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60 §7 van de or-
ganieke wet op de inrichting van de OCMW’s en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 
van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst;

• werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten;
• geneesheren-bedienden die een opleiding volgen tot geneesheer-specialist en die beperkt onder-

worpen zijn door werkgevers-ziekenhuizen uit de privésector (RSZ code 072).

HOOFDSTUK 3 - PENSIOENTOEZEGGING

Artikel 4 
§1. Op 1 januari 2019 is een eenmalige toelage op de individuele pensioenrekening gestort voor het 

jaar 2018. 
§2. De valutadatum vanaf wanneer het rendement toegekend wordt is 1 januari 2019.

Artikel 5
De toelage voor het jaar 2018 bedraagt maximaal tien euro per rechtgevend trimester in de periode 
tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018 voor zover:

• de aangeslotene in het jaar 2018 door een arbeidsovereenkomst verbonden was met een orga-
nisatie waarop het pensioenreglement van toepassing is;

• én in de periode tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018 gedurende minstens twee opeen-
volgende trimesters door een arbeidsovereenkomst verbonden was met een organisatie waarop 
het pensioenreglement van toepassing is.

Artikel 6
§1. De toelage wordt toegekend in verhouding tot de 'contractuele arbeidstijd', zijnde [het gemiddeld 

aantal uren per week van de werknemer] gedeeld door [het gemiddeld aantal uren per week van 
de maatpersoon].

Als de werknemer geen volledig trimester gewerkt heeft of in de loop van een trimester van con-
tractuele arbeidstijd is veranderd, wordt de contractuele arbeidstijd geproratiseerd in functie van 
het aantal kalenderdagen van de arbeidsduur ten opzichte van het aantal kalenderdagen in het 
betrokken trimester.

§2. Als de werknemer in de loop van het trimester met wettelijk pensioen is gegaan wordt de contrac-
tuele arbeidstijd geproratiseerd in functie van het aantal kalenderdagen tot de pensioendatum ten 
opzichte van het aantal kalenderdagen in het betrokken trimester.

§3. In geval van opzeggingsvergoeding wordt de toelage, bepaald in deze collectieve arbeidsovereen-
komst, toegekend voor de volledige periode waarmee deze opzeggingsvergoeding overeenkomt, voor 
zover deze periode een aanvang neemt in het jaar 2018 en de betrokken werknemer voorafgaand 
aan deze periode aan de voorwaarden van deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft voldaan.

§4. De berekening van de toelage wordt vastgesteld op basis van de gegevens die meegedeeld werden 
door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid via de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid.

HOOFDSTUK 4 - INWERKINGTREDING, DUUR EN OPZEGGING VAN DE COLLEC-
TIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Artikel 7
§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2019 en is gesloten voor 

onbepaalde tijd. 
§2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan door elk van de partijen worden opgezegd voor 30 juni 

van ieder kalenderjaar, met uitwerking op 1 januari van het daaropvolgend kalenderjaar. De op-
zegging moet betekend worden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van 
het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, die een kopie van de opzegging 
stuurt aan elke ondertekenende partij.



CAO-bundeling Ouderenzorg (PC330) Hoofdstuk 8. Brugpensioen & pensioen

8.22.20 Sectorale pensioentoelagen

10. Sectorale pensioentoelage voor het jaar 2018 voor de federale 
en geregionaliseerde gezondheidssectoren

HOOFDSTUK 1 - VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 1 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten 

• in uitvoering van artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2010 tot 
invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel (registratienummer 103537/CO/330), 
afgesloten in het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten en zoals laatst 
gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2019 tot wijziging van het pensioenre-
glement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel 330 (registratienummer 152885/CO/330) 
en bij collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2015 tot wijziging van de collectieve arbeids-
overeenkomst van 13 december 2010 tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel 
(registratienummer 127323/CO/330);

• in toepassing van artikel 5 van het pensioenreglement dat als bijlage is opgenomen bij de col-
lectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2019 tot wijziging van het pensioenreglement van het 
sectoraal aanvullend pensioenstelsel 330 (registratienummer 152885/CO/330).

HOOFDSTUK 2 - TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle werkgevers en alle werknemers, met 
uitzondering van de categorieën voorzien in artikel 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, 
die ressorteren onder het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten en onder:
de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn;

• de psychiatrische verzorgingstehuizen;
• de initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten;
• de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen;
• de dagverzorgingscentra voor bejaarden;
• de revalidatiecentra;
• de diensten voor thuisverpleging;
• de diensten voor bloedtransfusie en bloedverwerking;
• de medisch-pediatrische centra;
• de wijkgezondheidscentra. 

Onder werknemers wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklie¬den- en bediendepersoneel.

Artikel 3
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op:
werknemers met een contract van interimarbeid;

• werknemers met vakantie-, studenten- of IBO-contracten (individuele beroepsopleiding);
• leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (erkende leerling van de 

middenstand, leerling met industrieel leercontract, leerling in opleiding tot ondernemingshoofd, 
leerling met een overeenkomst voor socioprofessionele inpassing, erkend door de gemeenschap-
pen en gewesten, stagiair met een beroepsinlevingsovereenkomst);

• arbeidszorgmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60 §7 van de or-
ganieke wet op de inrichting van de OCMW’s en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 
van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst;

• werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten;
• geneesheren-bedienden die een opleiding volgen tot geneesheer-specialist en die beperkt onder-

worpen zijn door werkgevers-ziekenhuizen uit de privésector (RSZ code 072).
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HOOFDSTUK 3 - PENSIOENTOEZEGGING

Artikel 4 
§1. Op 1 januari 2019 is een eenmalige toelage op de individuele pensioenrekening gestort voor het 

jaar 2018. 
§2. De valutadatum vanaf wanneer het rendement toegekend wordt is 1 januari 2019.

Artikel 5
De toelage voor het jaar 2018 bedraagt maximaal tien euro per rechtgevend trimester in de periode 
tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018 voor zover:

• de aangeslotene in het jaar 2018 door een arbeidsovereenkomst verbonden was met een orga-
nisatie waarop het pensioenreglement van toepassing is;

• én in de periode tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018 gedurende minstens twee opeen-
volgende trimesters door een arbeidsovereenkomst verbonden was met een organisatie waarop 
het pensioenreglement van toepassing is.

Artikel 6
§1. De toelage wordt toegekend in verhouding tot de 'contractuele arbeidstijd', zijnde [het gemiddeld 

aantal uren per week van de werknemer] gedeeld door [het gemiddeld aantal uren per week van 
de maatpersoon].

Als de werknemer geen volledig trimester gewerkt heeft of in de loop van een trimester van con-
tractuele arbeidstijd is veranderd, wordt de contractuele arbeidstijd geproratiseerd in functie van 
het aantal kalenderdagen van de arbeidsduur ten opzichte van het aantal kalenderdagen in het 
betrokken trimester.

§2. Als de werknemer in de loop van het trimester met wettelijk pensioen is gegaan wordt de contrac-
tuele arbeidstijd geproratiseerd in functie van het aantal kalenderdagen tot de pensioendatum ten 
opzichte van het aantal kalenderdagen in het betrokken trimester.

§3. In geval van opzeggingsvergoeding wordt de toelage, bepaald in deze collectieve arbeidsovereen-
komst, toegekend voor de volledige periode waarmee deze opzeggingsvergoeding overeenkomt, voor 
zover deze periode een aanvang neemt in het jaar 2018 en de betrokken werknemer voorafgaand 
aan deze periode aan de voorwaarden van deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft voldaan.

§4. De berekening van de toelage wordt vastgesteld op basis van de gegevens die meegedeeld werden 
door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid via de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid.

HOOFDSTUK 4 - INWERKINGTREDING, DUUR EN OPZEGGING VAN DE COLLEC-
TIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Artikel 7
§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2019 en is gesloten voor 

onbepaalde tijd. 
§2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan door elk van de partijen worden opgezegd voor 30 juni 

van ieder kalenderjaar, met uitwerking op 1 januari van het daaropvolgend kalenderjaar. De op-
zegging moet betekend worden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van 
het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, die een kopie van de opzegging 
stuurt aan elke ondertekenende partij.
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11. Sectorale pensioentoelage voor het jaar 2020 voor de geregio-
naliseerde Vlaamse gezondheidssectoren

Cao van 10.5.2021

HOOFDSTUK 1. VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 1 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten 

• in uitvoering van artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2010 tot 
invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel (registratienummer 103537/CO/330), 
afgesloten in het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten en zoals laatst 
gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2019 tot wijziging van het pensioenre-
glement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel 330 (registratienummer 152885/CO/330) 
en bij collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2015 tot wijziging van de collectieve arbeids-
overeenkomst van 13 december 2010 tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel 
(registratienummer 127323/CO/330);

• in toepassing van artikel 5 van het pensioenreglement dat als bijlage is opgenomen bij de col-
lectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2019 tot wijziging van het pensioenreglement van het 
sectoraal aanvullend pensioenstelsel 330 (registratienummer 152885/CO/330)

• in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019 tot vaststelling 
van het percentage van de bijdragen tot bijkomende financiering van de tweede pensioenpijler 
voor het jaar 2020 (registratienummer 157669/CO/330).

HOOFDSTUK 2. TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle werkgevers en alle werknemers die 
ressorteren onder het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en         -diensten en die 
behoren tot de onderstaande sectoren onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap en/of 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met uitzondering 
van de categorieën voorzien in artikel 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst:

• de categorale ziekenhuizen (dit is elk ziekenhuis dat uitsluitend beschikt over een G-dienst (re-
validatie van geriatrische patiënten) en/of een Sp-dienst (gespecialiseerde dienst voor behande-
ling en revalidatie) als vermeld in artikel 5, §1, I, eerste lid, 3° en 4°, van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

• de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de dagverzorgingscentra, de 
assistentiewoningen, de centra voor kortverblijf voor bejaarden;

• de psychiatrische verzorgingstehuizen;
• de initiatieven voor beschut wonen;
• de revalidatiecentra met uitsluiting van de instellingen waarmee het Verzekeringscomité van 

het Riziv op voorstel van het College van geneesheren directeurs, in uitvoering van artikel 22, 
6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke-
ringen gecoördineerd op 14 juli 1994, een overeenkomst heeft gesloten en die niet vallen onder 
de toepassing van artikel 5, § 1, I, 5° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
van de instellingen.

Onder werknemers wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel. 

Artikel 3
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op:

• werknemers met een contract van interimarbeid;
• werknemers met vakantie-, studenten- of IBO-contracten (individuele beroepsopleiding);
• leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (erkende leerling van de 

middenstand, leerling met industrieel leercontract, leerling in opleiding tot ondernemingshoofd, 
leerling met een overeenkomst voor socioprofessionele inpassing, erkend door de gemeenschap-
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pen en gewesten, stagiair met een beroepsinlevingsovereenkomst);
• arbeidszorgmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60 §7 van de or-

ganieke wet op de inrichting van de OCMW’s en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 
van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst;

• werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten;
• geneesheren-bedienden die een opleiding volgen tot geneesheer-specialist en die beperkt onder-

worpen zijn door werkgevers-ziekenhuizen uit de privésector (RSZ code 072).

HOOFDSTUK 3. PENSIOENTOEZEGGING

Artikel 4 
§1. Op 1 januari 2021 is een eenmalige toelage op de individuele pensioenrekening gestort voor het 

jaar 2020. 
§2. § 2. De valutadatum vanaf wanneer het rendement toegekend wordt is 1 januari 2021.

Artikel 5
De toelage voor het jaar 2020 bedraagt maximaal vijfenveertig euro per rechtgevend trimester in 
de periode tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 voor zover:

• de aangeslotene in het jaar 2020 door een arbeidsovereenkomst verbonden was met een orga-
nisatie waarop het pensioenreglement van toepassing is;

• én in de periode tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 gedurende minstens twee opeen-
volgende trimesters door een arbeidsovereenkomst verbonden was met een organisatie waarop 
het pensioenreglement van toepassing is.

Artikel 6
§1. De toelage wordt toegekend in verhouding tot de ‘contractuele arbeidstijd’, zijnde [het gemiddeld 

aantal uren per week van de werknemer] gedeeld door [het gemiddeld aantal uren per week van 
de maatpersoon]. Als de werknemer geen volledig trimester gewerkt heeft of in de loop van een 
trimester van contractuele arbeidstijd is veranderd, wordt de contractuele arbeidstijd geprora-
tiseerd in functie van het aantal kalenderdagen van de arbeidsduur ten opzichte van het aantal 
kalenderdagen in het betrokken trimester.

§2. § 2. Als de werknemer in de loop van het trimester met wettelijk pensioen is gegaan wordt de con-
tractuele arbeidstijd geproratiseerd in functie van het aantal kalenderdagen tot de pensioendatum 
ten opzichte van het aantal kalenderdagen in het betrokken trimester.

§3. § 3. In geval van opzeggingsvergoeding wordt de toelage, bepaald in deze collectieve arbeidsovereen-
komst, toegekend voor de volledige periode waarmee deze opzeggingsvergoeding overeenkomt, voor 
zover deze periode een aanvang neemt in het jaar 2020 en de betrokken werknemer voorafgaand 
aan deze periode aan de voorwaarden van deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft voldaan.

§4. § 4. De berekening van de toelage wordt vastgesteld op basis van de gegevens die meegedeeld 
werden door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid via de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid.

HOOFDSTUK 4. INWERKINGTREDING, DUUR EN OPZEGGING VAN DE COLLEC-
TIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Artikel 7
§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2021 en is gesloten voor 

onbepaalde tijd. 
§2. § 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan door elk van de partijen worden opgezegd voor 30 

juni van ieder kalenderjaar, met uitwerking op 1 januari van het daaropvolgend kalenderjaar. De 
opzegging moet betekend worden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van 
het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, die een kopie van de opzegging 
stuurt aan elke ondertekenende partij.
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Artikel 8
Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsover-
eenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemers-
organisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de door de 
voorzitter en de secretaris ondertekende en door de leden goedgekeurde notulen van de vergadering.



CAO-bundeling Ouderenzorg (PC330)Hoofdstuk 8. Brugpensioen & pensioen

Aanvullende financiering tweede pensioenpijler 8.23.1

8.23. Sociaal fonds tot aanvullende finan-
ciering tweede pensioenpijler

Collectieve arbeidsovereenkomst tot financiering van de tweede pensioenpijler 
en de jaarlijkse vaststelling van het percentage van de bijdragen 
Cao van 12.11.2018

 · Gewijzigd door cao van 11.1.2021
 · Gewijzigd door cao van 13.12.2021

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die 
ressorteren onder het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, en die behoren 
tot de onderstaande sectoren onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 

• de categorale ziekenhuizen (dit is elk ziekenhuis dat uitsluitend beschikt over een G-dienst (re-
validatie van geriatrische patiënten) en/of een Sp-dienst (gespecialiseerde dienst voor behande-
ling en revalidatie) als vermeld in artikel 5, §1, I, eerste lid, 3° en 4°, van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen; 

• de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de dagverzorgingscentra, de 
assistentiewoningen, de centra voor kortverblijf voor bejaarden; 

• de psychiatrische verzorgingstehuizen; 
• de initiatieven voor beschut wonen; 
• de revalidatiecentra met uitsluiting van de instellingen waarmee het Verzekeringscomité van 

het Riziv op voorstel van het College van geneesheren directeurs, in uitvoering van artikel 22, 
6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke-
ringen gecoördineerd op 14 juli 1994, een overeenkomst heeft gesloten en die niet vallen onder 
de toepassing van artikel 5, § 1, I, 5° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
van de instellingen. 

Onder werknemers wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel. 

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van het Vlaams Intersectoraal 
Akkoord (‘VIA 5’) van 8 juni 2018, hoofdstuk 1.1.1.B. 

Artikel 3
Met ingang vanaf het kalenderjaar 2019 wordt jaarlijks bij collectieve arbeidsovereenkomst, met 
betrekking tot het toepassingsgebied opgenomen in bovenstaand artikel 1, het bijdragenpercentage 
vastgesteld van de inning van de financiële middelen tot bijkomende financiering van de tweede 
pensioenpijler. 1

Artikel 4
De bijdragenpercentages vanaf het kalenderjaar 2019 worden op identieke wijze vastgesteld zoals 
van toepassing in de paritaire (sub)comités 318.02, 319.01, 327.01, 329.01 en 331. 
Het bijdragenpercentage per kwartaal bedraagt 0,25 procent van het brutobedrag van de bezoldi-
gingen, voor inhouding van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen van de werknemers, ver-
minderd met de patronale bijdrage van de social profitsector aan het Fonds tot vergoeding van de 
in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers/Bijzonder Comité, inclusief de 
loonmatigingsbijdrage. 
Wanneer voor het eerste en het tweede kwartaal van het toepasselijke kalenderjaar geen inning 

1 De bijdrages worden jaarlijks vastgesteld in een cao:
 ∙ 2022: cao van 13.12.2021: bijdrage van 0,42% tijdens het derde en vierde kwartaal
 ∙ 2021: cao van 11.1.2021: bijdrage van 0,42% tijdens het derde en vierde kwartaal
 ∙ 2019: cao van 14.1.2019 (KB  6.6.2019, BS 27.6.2019): bijdrage van 0,42% tijdens het derde en vierde kwartaal
 ∙ 2018: cao van  (KB  6.6.2019, BS 27.6.2019): bijdrage van 0,42% tijdens het derde en vierde kwartaal
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geschiedt, wordt het bijdragenpercentage van deze kwartalen toegevoegd aan de inning voor res-
pectievelijk het derde en het vierde kwartaal van hetzelfde kalenderjaar. 

Artikel 5
De te ontvangen bijdragen op basis van de jaarlijkse collectieve arbeidsovereenkomsten worden 
geïnd en gevorderd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid bij toepassing van artikel 7 van de 
wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid. 
De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid maakt deze bijdragen, met verwijzing naar de toepasse-
lijke collectieve arbeidsovereenkomst, over aan het Sectoraal Spaarfonds van de federale sectoren, 
opgericht als fonds voor bestaanszekerheid bij collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 
2008 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd “sectoraal spaarfonds van de 
federale sectoren” en vaststelling van zijn statuten (registratienummer 90982|Koninklijk Besluit 
van 19 juli 2011|Belgisch Staatsblad van 9 september 2011), gesloten in het paritair comité voor 
de gezondheidsinrichtingen en -diensten. 

Artikel 6
Hogergenoemd fonds voor bestaanszekerheid zal de financiële middelen, afkomstig uit de bijdragen 
zoals bepaald in deze collectieve arbeidsovereenkomst en in de toepasselijke jaarlijkse collectieve 
arbeidsovereenkomsten, vanaf hun beschikbaarheid aanwenden voor de werknemers die behoren tot 
het toepassingsgebied van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, ter financiering van hun 
tweede pensioenpijler waarvoor hogergenoemd fonds voor bestaanszekerheid als inrichter optreedt. 

Artikel 7
Deze collectieve arbeidsovereenkomst gaat in vanaf de datum van ondertekening. 
Zij is gesloten voor onbepaalde tijd en kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een opzeg-
gingstermijn van zes maanden, bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het 
paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten die alle ondertekenende organisaties 
hiervan in kennis stelt. De opzeggingstermijn begint te lopen vanaf de eerste dag van de maand die 
volgt op de datum waarop de voorzitter van het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen 
en –diensten de betrokken organisaties in kennis heeft gesteld van de opzegging.
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8.24. Uitkeringen bij landingsbaan: NAR 
156 (2021-2022)

Collectieve arbeidsovereenkomst in uitvoering van de collectieve arbeidsover-
eenkomst nummer 156 van 15 juli 2021 van de Nationale Arbeidsraad tot vast-
stelling, voor 2021 en 2022, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing 
naar 55 jaar van de leeftijdsgrens, wat de toegang tot het recht op uitkeringen 
voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar 
beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.
Cao van 11.10.2021

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers
van de instellingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -
diensten. Onder “werknemers” wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bedien-
depersoneel.

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is uitdrukkelijk gesloten in uitvoering van de collectieve ar-
beidsovereenkomst nummer 156 van 15 juli 2021 van de Nationale Arbeidsraad tot vaststelling, voor 
2021 en 2022, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens, 
wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met 
een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

Artikel 3
Deze collectieve arbeidsovereenkomst bevat het kader voor de periode 2021-2022, voor de verlaging 
van de leeftijdsgrens tot 55 jaar voor de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan, 
voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden 
of herstructurering,
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder werknemers met een lange loopbaan, zwaar
beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering verstaan de werknemers die
voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 6, §5, lid 1, 2° en 3° van het koninklijk besluit
van 12 december 2001, zoals gewijzigd door artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 december 2014.
De toepassingsmodaliteiten en -voorwaarden van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst zijn 
deze zoals opgenomen in hogergenoemde collectieve
arbeidsovereenkomst nummer 156 van de Nationale Arbeidsraad.

Artikel 4 
§1. Voor de periode 2021-2022 wordt de leeftijdsgrens, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen 

voor een landingsbaan betreft, op 55 jaar gebracht voor de werknemers die hun arbeidsprestaties 
verminderen tot een halftijdse betrekking in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 
103 van 27 juni 2012 van de Nationale Arbeidsraad tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, 
loopbaanvermindering en landingsbanen, geregistreerd onder het nummer 110211/CO/300, en 
die voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 6, § 5, lid 1, 2° en 3° van het koninklijk 
besluit van 12 december 2001, zoals gewijzigd door artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 
december 2014.

§2. §2. Voor de periode 2021-2022 wordt de leeftijdsgrens, voor wat de toegang tot het recht op 
uitkeringen voor een landingsbaan betreft, op 55 jaar vastgesteld voor de werknemers die hun 
arbeidsprestaties verminderen met een vijfde in toepassing van de voornoemde collectieve ar-
beidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 van de Nationale Arbeidsraad, en die voldoen aan 
de voorwaarden zoals bepaald in artikel 6, § 5, lid 1, 2° en 3° van het koninklijk besluit van 12 
december 2001, zoals gewijzigd door artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 december 2014.
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Artikel 5
Deze overeenkomst is gesloten voor bepaalde tijd. Zij heeft uitwerking met ingang van 1 januari 
2021 en treedt buiten werking op 31 december 2022. 
Ze is van toepassing op periodes van vermindering van arbeidsprestaties waarvoor de aanvangs-
datum of de datum van verlenging gelegen is tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst.

Artikel 6
Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeids-
overeenkomsten en de paritaire comités, kunnen de handtekeningen van de personen de ze sluiten 
namens de werknemersorganisaties enerzijds, en de werkgeversorganisaties anderzijds, worden 
vervangen door de notulen van de vergadering, die werden goedgekeurd door de leden en werden 
ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris van het Paritair Comité.
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8.25. Uitkeringen bij landingsbaan: NAR 
157 (2022-2023)

Collectieve arbeidsovereenkomst in uitvoering van de collectieve arbeidsover-
eenkomst nummer 157 van 15 juli 2021 van de Nationale Arbeidsraad tot vast-
stelling, van 1 januari 2023 tot 30 juni 2023, van het interprofessioneel kader voor 
de aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens, wat de toegang tot het recht op 
uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loop-
baan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.
Cao van 11.10.2021

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers
van de instellingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -
diensten. Onder “werknemers” wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bedien-
depersoneel.

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is uitdrukkelijk gesloten in uitvoering van de collectieve ar-
beidsovereenkomst nummer 157 van 15 juli 2021 van de Nationale Arbeidsraad tot vaststelling, van 
1 januari 2023 tot 30 juni 2023, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing naar 55 jaar 
van de leeftijdsgrens, wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, 
voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden 
of herstructurering.

Artikel 3
Deze collectieve arbeidsovereenkomst bevat het kader, voor de periode van 1 januari 2023 tot 30 
juni 2023, voor de verlaging van de leeftijdsgrens tot 55 jaar voor de toegang tot het recht op uit-
keringen voor een landingsbaan, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een 
onderneming in moeilijkheden of herstructurering,
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder werknemers met een lange loopbaan, zwaar
beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering verstaan de werknemers die
voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 6, §5, lid 1, 2° en 3° van het koninklijk besluit
van 12 december 2001, zoals gewijzigd door artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 december 2014.
De toepassingsmodaliteiten en -voorwaarden van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst 
zijn deze zoals opgenomen in hogergenoemde collectieve arbeidsovereenkomst nummer 157 van 
de Nationale Arbeidsraad.

Artikel 4
§1. Voor de periode van 1 januari 2023 tot 30 juni 2023 wordt, voor wat de toegang tot het recht op 

uitkeringen voor een landingsbaan betreft, de leeftijdsgrens op 55 jaar gebracht voor de werk-
nemers die hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking in toepassing van 
de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 van de Nationale Arbeidsraad tot 
invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, geregistreerd 
onder het nummer 110211/CO/300, en die voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 
6, § 5, lid 1, 2° en 3° van het koninklijk besluit van 12 december 2001, zoals gewijzigd door artikel 
4 van het koninklijk besluit van 30 december 2014.

§2. §2. Voor de periode van 1 januari 2023 tot 30 juni 2023 wordt, voor wat de toegang tot het recht 
op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, de leeftijdsgrens op 55 jaar vastgesteld voor de 
werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen met een vijfde in toepassing van de voor-
noemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 van de Nationale Arbeidsraad, 
en die voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 6, § 5, lid 1, 2° en 3° van het koninklijk 
besluit van 12 december 2001, zoals gewijzigd door artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 
december 2014.
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Artikel 5
Deze overeenkomst is gesloten voor bepaalde tijd. Zij heeft uitwerking met ingang van 1 januari 
2023 en treedt buiten werking op 30 juni 2023. 
Ze is van toepassing op periodes van vermindering van arbeidsprestaties waarvoor de aanvangs-
datum of de datum van verlenging gelegen is tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst.

Artikel 6
Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeids-
overeenkomsten en de paritaire comités, kunnen de handtekeningen van de personen de ze sluiten 
namens de werknemersorganisaties enerzijds, en de werkgeversorganisaties anderzijds, worden 
vervangen door de notulen van de vergadering, die werden goedgekeurd door de leden en werden 
ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris van het Paritair Comité.
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9.1 Syndicale afvaardiging (>50wkn)
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het statuut van de syndicale af-
vaardigingen
Cao van 8.6.1972 (KB 25.9.1972, BS 20.12.1972)

 · Gewijzigd door cao van 23.12.2011

HOOFDSTUK 1 - TOEPASSINGSGEBIED 

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden- en 
bediendenpersoneel van de instellingen die onder het Nationaal Paritair Comité voor de gezond-
heidsdiensten ressorteren. 

HOOFDSTUK 2 - ALGEMENE BEGINSELEN 

Artikel 2
De werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigd in het Nationaal Paritair Comité voor 
de gezondheidsdiensten verklaren dat de essentiële beginselen betreffende de bevoegdheid en de 
werkingsmodaliteiten van de syndicale afvaardigingen van het personeel der ondernemingen bepaald 
worden door deze overeenkomst. 

Artikel 3
De werknemers erkennen de noodzakelijkheid van een wettig gezag van de ondernemingshoofden 
en zij maken er een erepunt van hun werk plichtsgetrouw uit te voeren. 
De werkgevers eerbiedigen de waardigheid der werknemers en zij maken er een erepunt van hen 
met rechtvaardigheid te behandelen. 
Zij verbinden er zich toe hun vrijheid van vereniging en de vrije ontplooiing van hun organisatie in 
de onderneming direct noch indirect te hinderen 

Artikel 4
De werkgeversorganisaties verbinden er zich toe aan hun aangeslotenen aan te bevelen, op het 
personeel geen enkele druk uit te oefenen om hen te beletten bij een vakbond aan te sluiten. 
De werknemersorganisaties verbinden er zich toe onder eerbiediging van de vrijheid van verenig-
ing, aan hun organisaties waaruit zij zijn samengesteld, aan te bevelen in de ondernemingen, de 
praktijken van paritaire verhoudingen die met de geest van deze overeenkomst stroken, na te leven. 

Artikel 5
De organisaties verbinden er zich toe hun aangesloten organisaties aan te bevelen : 

• respectievelijk de hoofden van de instellingen en de syndicale afvaardigden te verzoeken in 
alle omstandigheden blijk te geven van zin voor rechtvaardigheid, billijkheid en verzoening die 
bepalend zijn voor de goede sociale verhoudingen in de onderneming; 

• er over te waken dat dezelfde personen de sociale wetgeving, de collectieve arbeidsovereenkom-
sten en het arbeidsreglement naleven en hun inspanningen bundelen ten einde de naleving 
ervan te verzekeren. 

Artikel 6
De werknemersorganisaties verbinden er zich toe aan hun aangesloten organisaties aan 
te bevelen zich onderling akkoord te stellen en daartoe eventueel een beroep te doen op 
het verzoeningsinitiatief van de voorzitter van het Paritair Comité voor het aanwijzen 
van een gemeenschappelijke syndicale afvaardiging in de ondernemingen, er voor te zor-
gen dat de aangewezen afgevaardigden zouden gekozen worden voor het gezag, waarov-
er zij in het uitvoeren van hun functies moeten beschikken, evenals voor hun bevoegdheid.  
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HOOFDSTUK 3 - OPRICHTING EN SAMENSTELLING VAN DE SYNDICALE DELE-
GATIE 

Artikel 7
Alleen de erkende syndicale organisaties vermeld in Artikel 2 hebben het recht kandidaten voor te 
dragen voor de aanduiding van de syndicale afvaardiging. 

Artikel 8
Een syndicale afvaardiging kan opgericht worden in elke instelling : 

a.  Die gedurende 6 maanden voor de aanvraag tot oprichting minstens 50 per-
soneelsleden in dienst heeft en dit ongeacht hun contractuele arbeidstijd.  
Onder personeelsleden in dienst wordt verstaan: alle personeelsleden die aan de wetten op de sociale 
zekerheid voor werknemers onderworpen zijn, met uitzondering van de personen die zijn aangewor-
ven onder een studentencontract tijdens de schoolvakantieperiodes en de personen die zijn aange-
worven onder een vervangingscontract ter vervanging van een werknemer wiens contract geschorst 
is voor zijn volledige contractuele duur en voor zover de vervangen werknemer wordt meegeteld. 
Als het personeelsbestand geen 50 werknemers telt, dan past de Voorzitter de procedure toe die 
voorzien is in de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009 betreffende het statuut 
van syndicale afgevaardigden in de gezondheidsdiensten die minder dan 50 werknemers in dienst 
hebben en deelt hij dit schriftelijk mee aan de Werkgever, op voorwaarde dat de instelling tot 
het toepassingsgebied van de Collectieve Arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009 behoort.

b.  En als minstens 50%  van het personeel van de instelling een aanvraag doet en aanvaardt 
vertegenwoordigd te worden door een vakbondsafvaardiging. De aanvraag en een lijst van 
namen en handtekeningen van personen die vragen om vertegenwoordigd te worden door een 
vakbondsafvaardiging, wordt gericht aan de Voorzitter van het Paritair Comité volgens het 
model in bijlage.

Deze aanvraag is niet ontvankelijk indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden voorzien onder 
A en B. 
Vervolgens vraagt de Voorzitter van het Paritair Comité middels een aangetekende brief aan de 
werkgever een kopij van de volledige lijst van het personeel. De Werkgever heeft 15 werkdagen 
om aan deze vraag te voldoen. Deze termijn gaat in 3 dagen na de postdatum van de aangetekende 
brief. Deze brief vermeldt expliciet de gevolgen van het niet beantwoorden van de vraag binnen de 
termijn door de werkgever.
Na de controle door de Voorzitter van het Paritair Comité van het aantal werknemers dat vraagt 
en aanvaardt vertegenwoordigd te worden door een vakbondsafvaardiging worden de betrokken 
partijen op de hoogte gebracht.
Vergezeld van een attest opgemaakt door de voorzitter van het Paritair Comité waarin hij bevestigt 
dat aan de voorwaarden van dit artikel werd voldaan, wordt de aanvraag nadien aangetekend ver-
zonden aan de werkgever. De Voorzitter van het Paritair Comité verzendt eveneens een kopie van 
deze aanvraag aan alle erkende vakorganisaties, vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor de 
gezondheidsinrichtingen en -diensten.

c. Indien de werkgever na de termijn van 15 werkdagen waarvan sprake in punt b hier-
boven de personeelslijst niet heeft bezorgd aan de Voorzitter van het Paritair Comité 
wordt er geacht voldaan te zijn aan de voorwaarde dat minstens 50% van het personeel 
het vraagt en aanvaardt  vertegenwoordigd te worden door een vakbondsafvaardiging. 
Middels een attest gericht aan de werkgever en aan de representatieve werknemersorganisaties 
bevestigt de Voorzitter van het Paritair Comité dat aan de voorwaarden voor de oprichting van 
een vakbondsafvaardiging is voldaan.

Artikel 9
De voorwaarden van kiesrecht, van verkiesbaarheid, van einde van het mandaat, van samenstelling 
van de syndicale delegatie en van verdeling der mandaten tussen de bedienden- en arbeidersaf-
gevaardigden worden geregeld volgens de procedure voorzien door de wet van 10 juni 1952 en het 
koninklijk besluit van 18 februari 1971 betreffende de aanwijzing van de personeelsafgevaardigden 
in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. 
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Bij afwijking evenwel bedraagt het aantal syndicale afgevaardigden in de instellingen die afhangen van 
het Belgisch nationaal werk tot bestrijding der Tuberculose en van de Vereniging der geneesheren-
bestuurders of mandatarissen van verzorgingsondernemingen, maximum twee bedienden en twee 
werklieden. 

Artikel 10
De aanduiding van de syndicale afgevaardigden gebeurt zoals voorzien op de wet voor de verkie-
zingen van de personeelsafgevaardigden en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. 

HOOFDSTUK 4 - BEVOEGDHEID VAN DE SYNDICALE AFVAARDIGING 

Artikel 11
Deze heeft betrekking op : 

1.  De arbeidsverhoudingen; 
2.  Onderhandelingen met het oog op het sluiten van collectieve overeenkomsten of akkoorden 

in de schoot van de onderneming; 
3.  Waken op de toepassing van de sociale wetgeving, van de collectieve arbeidsovereenkomsten, 

van het arbeidsreglement en de individuele arbeidsovereenkomsten; 
4.  De naleving van de algemene beginselen bepaald in de artikelen 3 tot 6 van deze overeenkomst. 

HOOFDSTUK 5 - WERKING 

Artikel 12
De syndicale afvaardiging mag na raadpleging van de directie mondeling of schriftelijk overgaan 
tot alle mededelingen welke nuttig zijn voor het personeel zonder dat zulks de organisatie van het 
werk mag verstoren. 
Deze mededelingen moeten van professionele of van syndicale aard zijn. 

Artikel 13
Vergaderingen van het personeel kunnen in de instelling plaats hebben, dit in gemeen overleg met 
de directie en de afvaardiging. 
Dag, uur en duur van deze vergaderingen worden bepaald hetzij na de werkdag, hetzij tussen een 
rustpauze. 
Het spreekt vanzelf dat door het houden van deze vergaderingen, de werking van de dienst onder 
geen enkel opzicht enige moeilijkheid mag ondervinden. 

Artikel 14
Teneinde de bijeenkomsten bij de directie voor te bereiden zal de syndicale afvaardiging eveneens 
kunnen vergaderen tijdens de diensturen, volgens praktische schikkingen die bij onderling akkoord 
vastgesteld worden tussen de directie en de syndicale afvaardiging. 
De syndicale afvaardiging beschikt over een krediet van twee uren per maand voor deze voorbere-
idende vergaderingen. 

Artikel 15
De directie van een gezondheidsinstelling raadpleegt de syndicale afvaardiging wanneer belangrijke 
wijzigingen overwogen worden die rechtstreeks de personeelsproblematiek beïnvloeden. 

Artikel 16
De directie en de syndicale afvaardiging gaan de verbintenis aan met elkaar te onderhandelen telkens 
een der partijen een onderhoud aanvraagt.
Dit onderhoud moet binnen acht dagen na de aanvraag plaatshebben. 
De uren aan deze vergaderingen besteed worden beschouwd als normale arbeidsuren. 
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Artikel 17
Wanneer eventuele besprekingen niet tot een akkoord leiden kunnen de syndicale afvaardigingen 
beroep doen op vertegenwoordigers van hun syndicale organisaties. 
De directie kan zich laten bijstaan door vertegenwoordigers van haar patronale organisatie. 
Indien geen oplossing gevonden wordt kan de directie of de syndicale afvaardiging beroep doen op 
de verzoeningsprocedure. 

Artikel 18
De tussen de syndicale afvaardiging en de directie gesloten schriftelijke overeenkomsten, zullen 
door de directie van de instelling ter kennis worden gebracht van het personeel door aanplakking 
in de lokalen van de instelling, behoudens wanneer het gaat om individuele gevallen. 

HOOFDSTUK 6 - STATUUT EN ROL VAN DE AFGEVAARDIGDE 

Artikel 19
Het mandaat van de syndicale afgevaardigde mag geen aanleiding geven tot enig nadeel of speciale 
voordelen voor diegene die het uitoefent. 
Dit betekent dat de afgevaardigden recht hebben op de normale promoties van de categorie werkne-
mers waartoe zij behoren. 

Artikel 20
Bewust van de medeverantwoordelijkheid inzake personeelsproblematiek bekijkt en behandelt de 
afgevaardigde de gestelde problemen met de nodige objectiviteit. 

Artikel 21
De afgevaardigde kan in alle omstandigheden met de directie spreken. 

Artikel 22
De afgevaardigde mag niet worden afgedankt om redenen die eigen zijn aan de uitoefening van 
zijn mandaat. 
De werkgever die voornemens is een syndicale afgevaardigde om gelijk welke reden, met uitzondering 
van dringende redenen, af te danken, verwittigt voorafgaandelijk de syndicale afvaardiging evenals 
de syndicale organisatie die de kandidatuur van deze afgevaardigde heeft voorgedragen. 
Deze verwittiging gebeurt bij aangetekend schrijven dat uitwerking heeft op de derde dag volgende 
op de datum van de verzending. 
De betrokken syndicale organisatie beschikt over een termijn van zeven dagen om mee te delen dat 
zij de geldigheid van de voorgenomen afdanking weigert te aanvaarden.
Deze mededeling zal gebeuren bij aangetekend schrijven; de periode van zeven dagen neemt een 
aanvang op de dag waarop het door de werkgever toegezonden schrijven uitwerking heeft. 
Het uitblijven van reactie van de syndicale organisatie moet beschouwd worden als een aanvaarding 
van de geldigheid van de voorgenomen afdanking. 

Artikel 23
Indien de syndicale organisatie weigert de geldigheid van de voorgenomen afdanking te aanvaarden, 
heeft de meest gerede partij de mogelijkheid het geval aan het oordeel van het verzoeningsbureau 
van het Paritair Comité voor te leggen; de maatregel tot afdanking mag niet worden uitgevoerd 
gedurende de duur van de procedure. 
Indien het verzoeningsbureau tot geen eenparige beslissing is kunnen komen binnen de dertig dagen 
van de aanvraag tot tussenkomst, wordt het geschil betreffende de geldigheid van de redenen die 
door de werkgever werden ingeroepen om de afdanking te verantwoorden, aan de arbeidsrechtbank 
voorgelegd. 
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Artikel 24
In geval van afdanking van een syndicale afgevaardigde wegens zware fout, moet de syndicale or-
ganisatie daarvan onmiddelijk worden op de hoogte gebracht. 

Artikel 25
Een forfaitaire vergoeding is door de werkgever verschuldigd in navolgende gevallen: 
Indien hij een syndicale afgevaardigde afdankt, zonder de in voornoemd artikel 22 bepaalde pro-
cedure na te leven;
Indien, op het einde van deze procedure, de geldigheid van de redenen van afdanking, rekening 
houdend met de bepaling van artikel 22, lid 1, door het verzoeningsbureau of door de arbeidsrech-
tbank niet wordt erkend; 
Indien de werkgever een afgevaardigde heeft ontslagen wegens dringende redenen en de arbeidsrech-
tbank het ontslag ongegrond heeft verklaard;
Indien de arbeidsovereenkomst werd beëindigd wegens zware fout van de werkgever die door de 
afgevaardigde een reden is tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst. 
De forfaitaire vergoeding is gelijk aan de brutobezoldiging van een jaar, onverminderd de toepass-
ing van de artikelen 22 en 24 van de wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst en van de 
artikelen 20 en 21 van de gecoördineerde wetten betreffende het bediendecontract geordend bij 
koninklijk besluit van 20 juli 1955. 
Deze vergoeding is niet verschuldigd wanneer de syndicale afgevaardigde de vergoeding ontvangt 
bepaald in artikel 1 bis, par.7 van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid 
van de werknemers. 

Artikel 26
De collectieve overeenkomsten in toepassing van deze overeenkomst gesloten, bepalen de te nemen 
maatregelen en de na te leven opzeggingstermijnen om de voorbarige uitroeping van de werkstaking 
of lock-out te vermijden en om de bijlegging van de conflicten te bevorderen door een tussenkomst 
van de vertegenwoordigende organisaties der werkgevers en der werknemers en desnoods door 
dringend beroep te doen op het paritair comité of op zijn verzoeningsbureau. 
Deze maatregelen dienen in overeenstemming te zijn met het koninklijk besluit van 25 mei 1951, 
waarbij de beslissing genomen door het Nationaal paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, 
in uitvoering van de wet van 19 augustus 1948 beteffende de prestaties van algemeen belang in 
vredestijd, bindend word gemaakt (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 juni 1951) en 
met van het koninklijk besluit van 10 september 2010 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard 
de beslissing genomen op 12 juli 2010 in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en 
-diensten in uitvoering van de wet van 19 augustus 1948 betreffende de prestaties van algemeen 
belang in vredestijd (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2010).

HOOFDSTUK 7 - GELDIGHEIDSDUUR VAN DE OVEREENKOMST 

Artikel 27
Deze overeenkomst treedt in werking op 1 juli 1972 en is voor onbepaalde duur gesloten. 
Elk der partijen kan ze beëindigen mits een schriftelijke opzegging van zes maanden wordt gegeven. 
De organisatie die daartoe het initiatief neemt, verbindt er zich toe de redenen van haar opzegging 
bekend te maken en gelijktijdig amendementsvoorstellen in te dienen, waarover de ondertekende 
organisaties de verbintenis aangaan deze binnen de termijn van een maand na ontvangst in het 
Paritair Comité te bespreken. 
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Bijlage bij Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 2011 tot wijziging van de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 8 juni 1972 betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen en 
bij de Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 2011 tot wijziging van de collectieve ar-
beidsovereenkomst van 26 januari 2009 betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging in 
de gezondheidsdiensten die minder dan 50 werknemers in dienst hebben

Datum:
Betreft: « NAAM en ADRES van de INSTELLING »
Op vraag van « NAAM van de ORGANISATIE »

Wij, ondergetekenden, personeelsleden van de « NAAM van de INSTELLING », vragen hierbij de 
oprichting van een vakbondsafvaardiging, in overeenstemming met de bepalingen van: 
-  de Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 1972 betreffende het statuut van de syndicale 
afvaardigingen, gewijzigd bij Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 2011;
- of, van de Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009 betreffende het statuut van 
de syndicale afvaardiging in De gezondheidsdiensten die minder dan 50 werknemers in
dienst hebben, gewijzigd bij Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 2011.

Deze lijst wordt niet aan de werkgever meegedeeld, maar aan de Voorzitter van het Paritair Comité 
voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten.

Naam Handtekening
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9.2. Syndicale afvaardiging (<50wkn)
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het statuut van de syndicale af-
vaardiging in de gezondheidsdiensten die minder dan 50 werknemers in dienst 
hebben
cao van 14.4.2008

 · Vervangen door cao van 26.1.2009 (KB 18.11.2011, BS 5.1.2012)
 · Gewijzigd door de cao van 23.12.2011

HOOFDSTUK 1 - TOEPASSINGSGEBIED 

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op het mannelijk en 
vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel van de instellingen die onder de Federale sectoren van 
het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten ressorteren en die minder dan 50 werknemers in 
dienst hebben, te weten:

• de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn;
• de psychiatrische verzorgingstehuizen;
• de initiatieven van beschut wonen;
• de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen en de dagverzorgingscentra;
• de revalidatiecentra;
• de diensten voor thuisverpleging;
• de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging;
• de diensten voor het Bloed van het Rode Kruis van België;
• de medisch-pediatrische centra;
• de wijkgezondheidscentra.

HOOFDSTUK 2 - ALGEMENE BEGINSELEN 

Artikel 2
Deze Collectieve arbeidsovereenkomst geeft uitvoering aan het punt 6.2. van het akkoord betref-
fende de federale gezondheidssectoren voor de privé-sector van 26 april 2005.

Artikel 3
De werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor de gezond-
heidsinrichtingen en -diensten verklaren dat de essentiële beginselen betreffende de bevoegdheid 
en de werkingsmodaliteiten van de syndicale afvaardigingen van het personeel der ondernemingen 
bepaald worden door deze overeenkomst. 

Artikel 4
De werknemers erkennen de noodzakelijkheid van een wettig gezag van de ondernemingshoofden 
en zij maken er een erepunt van hun werk plichtsgetrouw uit te voeren. 
De werkgevers eerbiedigen de waardigheid der werknemers en zij maken er een erepunt van hen met 
rechtvaardigheid te behandelen. Zij verbinden er zich toe hun vrijheid van vereniging en de vrije 
ontplooiing van hun organisatie in de onderneming direct noch indirect te hinderen. 

Artikel 5
De werkgeversorganisaties verbinden er zich toe aan hun aangeslotenen aan te bevelen, op het 
personeel geen enkele druk uit te oefenen om hen te beletten bij een vakbond aan te sluiten.
De werknemersorganisaties verbinden er zich toe onder eerbiediging van de vrijheid van verenig-
ing, aan hun organisaties waaruit zij zijn samengesteld, aan te bevelen in de ondernemingen, de 
praktijken van paritaire verhoudingen die met de geest van deze overeenkomst stroken, na te leven.
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Artikel 6
De organisaties verbinden er zich toe hun aangesloten organisaties aan te be-velen: 
- respectievelijk de hoofden van de instellingen en de syndicale afgevaardigden te verzoeken in alle 
omstandigheden blijk te geven van zin voor rechtvaardigheid, billijkheid en verzoening die bepalend 
zijn voor de goede sociale verhoudingen in de onderneming;
- er over te waken dat dezelfde personen de sociale wetgeving, de collectieve arbeidsovereenkom-
sten en het arbeidsreglement naleven en hun inspanningen bundelen ten einde de naleving ervan 
te verzekeren.

Artikel 7
De werknemersorganisaties verbinden er zich toe aan hun aangesloten organisaties aan te bevelen 
zich onderling akkoord te stellen en daartoe eventueel een beroep te doen op het verzoeningsini-
tiatief van de voorzitter van het Paritair Comité voor het aanwijzen van een gemeenschappelijke 
syndicale afvaardiging in de ondernemingen, en er voor te zorgen dat de aangewezen afgevaardigden 
beschikken over het gezag voor het uitvoeren van hun functies, evenals voor hun bevoegdheid. 

HOOFDSTUK 3 - OPRICHTING EN SAMENSTELLING VAN DE SYNDICALE DELE-
GATIE 

Artikel 8
Alleen de erkende syndicale organisaties vermeld in artikel 3 hebben het recht om de leden van de 
syndicale afvaardiging aan te duiden. 

Artikel 9
Een syndicale afvaardiging kan opgericht worden in elke instelling:
A) Die gedurende 6 maanden voor de aanvraag tot oprichting, minstens het onderstaande aantal 
personeelsleden in dienst heeft, en dit ongeacht hun contractuele arbeidstijd:
 40 personeelsleden: inwerkingtreding vanaf 1 oktober 2007
 30 personeelsleden: inwerkingtreding vanaf 1 oktober 2008
 20 personeelsleden: inwerkingtreding vanaf 1 oktober 2009
Onder personeelsleden in dienst wordt verstaan: alle personeelsleden die aan de wetten op de 
sociale zekerheid voor werknemers onderworpen zijn, met uitzondering van de personen die zijn 
aangeworven onder een studentencontract tijdens de schoolvakantieperiodes en de personen die 
zijn aangeworven onder een vervangingscontract ter vervanging van een werknemer wiens contract 
geschorst is voor zijn volledige contractuele duur en voor zover de vervanger wordt meegeteld.
Het nazicht van dit artikel zal gebeuren via de Voorzitter van het Paritair Comité. 
Als de Voorzitter constateert dat het personeelsbestand minstens 50 werknemers bedraagt, dan 
past de Voorzitter de procedure voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 1972 
betreffende het statuut van syndicale afgevaardigden en brengt hij de betrokken werkgever hiervan 
op de hoogte.
B) En als minstens 50% van het personeel van de instelling een aanvraag doet en aanvaardt om 
vertegenwoordigd te worden door een vakbondsafvaardiging. De aanvraag en een lijst van namen 
en handtekeningen van personen die vragen om vertegenwoordigd te worden door een vakbonds-
afvaardiging, wordt gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité volgens het model in bijlage.
Vervolgens vraagt de voorzitter van het Paritair Comité middels een aangetekende brief aan de 
werkgever een kopij van de volledige lijst van het personeel. De werkgever heeft 15 werkdagen om 
aan deze vraag te voldoen. Deze termijn gaat in 3 dagen na de postdatum van de aangetekende brief.
Deze brief vermeld expliciet de gevolgen van het niet beantwoorden van de vraag binnen de  termijn 
door de werkgever.
Na de controle door de voorzitter van het Paritair Comité van het aantal werknemers dat vraagt 
en aanvaardt vertegenwoordigd te worden door een vakbondsafvaardiging worden de betrokken 
partijen op de hoogte gebracht.
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Vergezeld van een attest opgemaakt door de voorzitter van het Paritair Comité waarin hij bevestigt 
dat aan de voorwaarden van dit artikel werd voldaan, wordt de aanvraag nadien aangetekend ver-
zonden aan de werkgever. De voorzitter van het paritair comité verzendt eveneens een kopie van 
deze aanvraag aan alle erkende vakorganisaties, vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor de 
gezondheidsinrichtingen en -diensten.
C) Indien de werkgever na de termijn van 15 werkdagen waarvan sprake in punt B hierboven de 
personeelslijst niet heeft bezorgd aan de voorzitter van het Paritair Comité wordt er geacht voldaan 
te zijn aan de voorwaarde dat 50% van het personeel het vraagt en aanvaardt vertegenwoordigd 
te worden door een vakbondsafvaardiging. Middels een attest gericht aan de werkgever en aan de 
representatieve werknemersorganisaties bevestigt de voorzitter van het Paritair Comité dat aan de 
voorwaarden voor de oprichting van een vakbondsafvaardiging is voldaan.

Artikel 10
§1. Om een mandaat van afgevaardigde te kunnen uitoefenen, moeten de werknemers op de datum 

van de oprichting van de vakbondsafvaardiging aan de volgende voorwaarden voldoen:
1.  ten minste 18 jaar oud zijn;
2.  geen deel uitmaken van het leidinggevend personeel, belast met het dagelijks beheer van de 

instelling;
3.  minstens zes maanden ononderbroken tewerkgesteld zijn in de instelling;
4.  de leeftijd van vijfenzestig jaar niet hebben bereikt;
5.  niet in opzeggingstermijn zijn, noch in proefperiode.

Het mandaat van de personeelsafgevaardigde neemt een einde:
1. in geval van niet-vernieuwing;
2.  indien de afgevaardigde geen deel meer uitmaakt van het personeel;
3.  in geval van schriftelijk aan de werkgever meegedeelde ontslagne-ming;
4.  indien de afgevaardigde geen lid meer is van de werknemersorganisatie die de kandidatuur 

heeft voorgedragen;
5.  zodra de betrokkene deel uitmaakt van het leidinggevend personeel, belast met het dagelijks 

beheer van de instelling;
6.  in geval van overlijden.

§2. Indien het mandaat van een personeelsafgevaardigde een einde neemt, stelt de syndicale organisatie 
waartoe deze afgevaardigde behoort, een nieuwe personeelsafgevaardigde aan voor de resterende 
duur van het mandaat.

§3. De vakbondsafvaardiging in de instelling is samengesteld uit twee effectieve mandaten in de in-
stellingen van 20 tot 49 werknemers.

Artikel 11
Rekening houdend met hoger genoemd artikel 7, gebeurt de aanduiding van de vakbondsafgevaar-
digde bij middel van een aangetekend schrijven, gericht aan de werkgever, door de erkende syndicale 
organisatie die de syndicale afvaardiging opstart. 
Als meerdere vakorganisaties, aanwezig in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en 
-diensten, aanspraak maken op ten minste één mandaat, sturen zij de werkgever een gemeenschap-
pelijke brief tot aanwijzing. In geval van geschil met betrekking tot de verdeling van de mandaten, 
doen de vakorganisaties een beroep op de voorzitter van het paritair comité : de verdeling gebeurt 
dan op basis van het aantal aangesloten leden in de instelling.
De duur van het mandaat van de vakbondsafvaardiging bedraagt 4 jaar, stilzwijgend verlengbaar. 
Een organisatie die aanspraak maakt op ten minste één mandaat bij de vernieuwing van de man-
daten, moet dit via een aangetekende brief, tenminste één maand vóór het aflopen van de huidige 
mandaten, laten weten aan de werkgever en aan de vakorganisaties die reeds mandaten uitoefenen. 
Op vraag van een vakorganisatie die niet vertegenwoordigd is in de afvaardiging moet de werkgever 
de datum van de vernieuwing van de mandaten, de bevestiging en de gegevens van de organisatie 
die de mandaten bezitten doorgeven. In onderhavig geval is de procedure, bepaald in artikel 7 en 
de alinea’s 1 en 2 van dit artikel, eveneens van toepassing.
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HOOFDSTUK 4 - BEVOEGDHEID VAN DE SYNDICALE AFVAARDIGING 

Artikel 12 
Deze heeft betrekking op : 

1. De arbeidsverhoudingen;
2.  Onderhandelingen met het oog op het sluiten van collectieve overeenkomsten of akkoorden 

in de schoot van de onderneming; 
3.  Waken op de toepassing van de sociale wetgeving, van de collectieve arbeidsovereenkomsten, 

van het arbeidsreglement en de individuele arbeidsovereenkomsten; 
4.  De naleving van de algemene beginselen bepaald in de artikels 3 tot 6 van deze overeenkomst. 

HOOFDSTUK 5 - WERKING 

Artikel 13
 De syndicale afvaardiging mag na raadpleging van de directie mondeling of schriftelijk overgaan 
tot alle mededelingen welke nuttig zijn voor het personeel zonder dat zulks de organisatie van het 
werk mag verstoren. Deze mededelingen moeten van professionele of van syndicale aard zijn.

Artikel 14
Vergaderingen van het personeel kunnen in de instelling plaats hebben, dit in overleg met de directie 
en de afvaardiging. Dag, uur en duur van deze vergaderingen worden bepaald hetzij na de werkdag, 
hetzij tussen een rustpauze. Het spreekt vanzelf dat door het houden van deze vergaderingen, de 
werking van de dienst onder geen enkel opzicht enige moeilijkheid mag ondervinden.

Artikel 15
Teneinde de bijeenkomsten bij de directie voor te bereiden zal de syndicale afvaardiging eveneens 
kunnen vergaderen tijdens de diensturen, volgens praktische schikkingen die bij onderling akkoord 
vastgesteld worden tussen de directie en de syndicale afvaardiging.
De syndicale afvaardiging beschikt over een krediet van twee uren per maand voor deze voorbere-
idende vergaderingen.

Artikel 16
De directie raadpleegt de syndicale afvaardiging wanneer belangrijke wijzigingen overwogen worden 
die rechtstreeks de personeelsproblematiek beïn-vloeden.

Artikel 17
De directie en de syndicale afvaardiging gaan de verbintenis aan met elkaar te onderhandelen telkens 
een der partijen een onderhoud aanvraagt. Dit onderhoud moet binnen acht dagen na de aanvraag 
plaatshebben.
De uren aan deze vergaderingen besteed worden beschouwd als normale arbeidsuren.

Artikel 18
Wanneer eventuele besprekingen niet tot een akkoord leiden kunnen de syndicale afvaardigingen 
beroep doen op vertegenwoordigers van hun syndicale organisaties.
De directie kan zich laten bijstaan door vertegenwoordigers van haar patronale organisatie. 
Indien geen oplossing gevonden wordt kan de directie of de syndicale afvaardiging beroep doen op 
de verzoeningsprocedure.

Artikel 19
De tussen de syndicale afvaardiging en de directie gesloten schriftelijke overeenkomsten, zullen 
door de directie van de instelling ter kennis worden gebracht van het personeel door aanplakking 
in de lokalen van de instelling, behoudens wanneer het gaat om individuele gevallen.
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Syndicale afvaardiging (<50 werknemers) 9.2.5

HOOFDSTUK 6 - STATUUT EN ROL VAN DE AFGEVAARDIGDE

Artikel 20
Het mandaat van de syndicale afgevaardigde mag geen aanleiding geven tot enig nadeel of speciale 
voordelen voor diegene die het uitoefent.
Dit betekent dat de afgevaardigden recht hebben op de normale promoties van de categorie werkne-
mers waartoe zij behoren. 

Artikel 21
Bewust van de medeverantwoordelijkheid inzake personeelsproblematiek bekijkt en behandelt de 
afgevaardigde de gestelde problemen met de nodige objectiviteit

Artikel 22
De afgevaardigde kan in alle omstandigheden met de directie spreken.

Artikel 23
De afgevaardigde mag niet worden ontslagen om redenen die eigen zijn aan de uitoefening van zijn 
mandaat.
De werkgever die voornemens is een syndicale afgevaardigde om gelijk welke reden, met uitzondering 
van dringende redenen, te ontslaan, verwittigt voorafgaandelijk de syndicale afvaardiging evenals 
de syndicale organisatie die deze afgevaardigde heeft benoemd. Deze verwittiging gebeurt bij aan-
getekend schrijven dat uitwerking heeft op de derde dag volgende op de datum van de verzending.
De betrokken syndicale organisatie beschikt over een termijn van zeven dagen om mee te delen dat 
zij de geldigheid van het voorgenomen ontslag weigert te aanvaarden. Deze mededeling zal gebeuren 
bij aangetekend schrijven; de periode van zeven dagen neemt een aanvang op de dag waarop het 
door de werkgever toegezonden schrijven uitwerking heeft. 
Het uitblijven van reactie van de syndicale organisatie moet beschouwd worden als een aanvaarding 
van de geldigheid van het voorgenomen ontslag. 

Artikel 24
Indien de syndicale organisatie weigert de geldigheid van het voorgenomen ontslag te aanvaarden, 
heeft de meest gerede partij de mogelijkheid het geval aan het oordeel van het verzoeningsbureau 
van het Paritair Comité voor te leggen. De maatregel tot ontslag mag niet worden uitgevoerd ge-
durende de duur van de procedure.
Indien het verzoeningsbureau tot geen eenparige beslissing is kunnen komen binnen de dertig dagen 
van de aanvraag tot tussenkomst, wordt het geschil betreffende de geldigheid van de redenen die 
door de werkgever werden ingeroepen om het ontslag te verantwoorden, aan de arbeidsrechtbank 
voorgelegd.

Artikel 25
In geval van ontslag van een syndicale afgevaardigde wegens zware fout, moet de syndicale afvaar-
diging en de syndicale organisatie die hem heeft voorgedragen, daarvan onmiddellijk worden op 
de hoogte gebracht. 
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9.2.6 Syndicale afvaardiging (<50 werknemers)

Artikel 26
Een forfaitaire vergoeding is door de werkgever verschuldigd in navolgende gevallen:

• indien hij een syndicale afgevaardigde ontslaat, zonder de in voornoemd artikel 23 bepaalde 
procedure na te leven; 

• indien, op het einde van deze procedure, de geldigheid van de redenen van ontslag, rekening 
houdend met de bepaling van artikel 23, lid 1, door het verzoeningsbureau of door de arbeids-
rechtbank niet wordt erkend; 

• indien de werkgever een afgevaardigde heeft ontslagen wegens dringende redenen en de arbeids-
rechtbank het ontslag ongegrond heeft verklaard; 

• indien de arbeidsovereenkomst werd beëindigd wegens zware fout van de werkgever die voor 
de effectieve afgevaardigde een reden is tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst. 

De forfaitaire vergoeding is gelijk aan de brutobezoldiging van een jaar, onverminderd de toepassing 
van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Deze vergoeding is niet verschuldigd wanneer de effectieve syndicale afgevaardigde, ingevolge artikel 
52 van de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van 
hun werk, de vergoeding ontvangt bepaald in de Wet van 19 maart 1991 “houdende de bijzondere 
ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en de comités voor 
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeel-
safgevaardigden”, en alle aanverwante uitvoeringsbesluiten.

Artikel 27
De collectieve overeenkomsten in toepassing van deze overeenkomst gesloten, bepalen de te nemen 
maatregelen en de na te leven opzeggingstermijnen om de voorbarige uitroeping van de werkstaking 
of lock-out te vermijden en om de bijlegging van de conflicten te bevorderen door een tussenkomst 
van de vertegenwoordigende organisaties der werkgevers en der werknemers en desnoods door 
dringend beroep te doen op het paritair comité of op zijn verzoeningsbureau.
Deze maatregelen dienen in overeenstemming te zijn met het koninklijk besluit van 25 mei 1951, 
waarbij de beslissing genomen door het Nationaal paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, 
in uitvoering van de wet van 19 augustus 1948 betreffende de prestaties van algemeen belang in 
vredestijd, bindend wordt gemaakt (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 juni 1951) 
en met het koninklijk besluit van 10 september 2010 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard 
de beslissing genomen op 12 juli 2010 in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en 
–diensten in uitvoering van de wet van 19 augustus 1948 betreffende de prestaties van algemeen 
belang in vredestijd (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2010).

HOOFDSTUK VII: AFWIJKEND STELSEL

Artikel 28
Voor de diensten thuisverpleging die deel uitmaken van een juridische eenheid waarvan een deel 
van het personeel afhangt van het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, waar het statuut 
van de vakbonds afvaardiging reeds werd vastgelegd, kan worden afgeweken van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst: daarvoor dient een bedrijfscollectieve arbeidsovereenkomst te kiezen voor het 
gunstigste van de toepasselijke vakbondsafvaardigings statuten. De bepalingen van de verschillende 
collectieve arbeids overeenkomsten terzake kunnen dus niet samengevoegd worden.

HOOFDSTUK VIII: GELDIGHEIDSDUUR VAN DE OVEREENKOMST 

Artikel 29
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 14 april 2008 en is voor onbepaalde 
duur gesloten.
Elk der partijen kan ze beëindigen mits een schriftelijke opzegging van zes maanden. 
De organisatie die daartoe het initiatief neemt, verbindt er zich toe de redenen van haar opzegging 
bekend te maken en gelijktijdig amendementvoorstellen in te dienen, waarover de ondertekenende 
organisaties de verbintenis aangaan deze binnen de termijn van een maand na ontvangst in het 
Paritair Comité te bespreken.
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Syndicale afvaardiging (<50 werknemers) 9.2.7

Artikel 30
Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt vanaf de datum van in werking treding de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten 
betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging in de gezondheidsdiensten die minder dan 
50 werknemers in dienst hebben, overeenkomst geregistreerd op 23 juli 2007 onder het nummer 
83938/CO/305.

Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 2011 tot wijziging van de collec-
tieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 1972 betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging 
en bij de Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 2011 tot wijziging van de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009 betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging in 
de gezondheidsdiensten die minder dan 50 werknemers in dienst hebben.

Datum:
Betreft: « NAAM en ADRES van de INSTELLING »
Op vraag van « NAAM van de ORGANISATIE »

Wij, ondergetekenden, personeelsleden van de « NAAM van de INSTELLING », vragen hierbij 
de oprichting van een vakbondsafvaardiging, in overeenstemming met de bepalingen van: 
-  de Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 1972 betreffende het statuut van de 
syndicale afvaardigingen, gewijzigd bij Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 2011;
- of, van de Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009 betreffende het statuut 
van de syndicale afvaardiging in De gezondheidsdiensten die minder dan 50 werknemers in
dienst hebben, gewijzigd bij Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 2011.

Deze lijst wordt niet aan de werkgever meegedeeld, maar aan de Voorzitter van het Paritair 
Comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten.

NAAM HANDTEKENING
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Syndicaal verlof 9.3.1

9.3. Kredieturen voor syndicaal werk
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het krediet van uren voor de vak-
bondsvorming 
Cao van 26.6.1980 (KB 2.10.1980, BS 4.12.1980)

 · gewijzigd bij cao van 1.4.1985 (KB 4.12.1985, BS 1.1.1986)
Commentaar: Sinds 12.11.2018 is hiervoor de cao in punt 9.4 (Syndicale vrijstelling) van kracht

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van 
de instellingen welke ressorteren onder het paritair subcomité voor de inrichtingen die niet aan de 
wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn. 

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder “werknemers” verstaan: 
de mannelijke en vrouwelijke werknemers. 

Artikel 2
Overeenkomstig het interprofessioneel akkoord van 15 juni 1971 en in het bijzonder punt 7, zijn 
de ondergetekende partijen het eens dat het past aan de vertegenwoordigers van het personeel, 
binnen de hierna bepaalde grenzen, sommige faciliteiten te verlenen om vormingsleergangen te 
volgen welke nodig zijn voor een optimale vervulling van hun taak. 

Artikel 3
Te dien einde worden aan de representatieve werknemersorganisaties welke zijn vertegenwoordigd 
in de ondernemingsraden, de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaat-
sen en de vakbondsafvaardigingen in de instellingen, het nodige krediet van uren ter beschikking 
gesteld ten einde hun afgevaardigden zonder loonverlies, toe te laten cursussen te volgen welke: 

• worden georganiseerd door de representatieve werknemersorganisaties en
• zijn gericht op het aanvullen van hun economische, sociale en technische kennis, nuttig voor 

het vervullen van hun opdracht als vertegenwoordigers van het personeel. 

Artikel 4 (gewijzigd bij cao 1.4.1985) 
Het aantal dagen afwezigheid dat ter beschikking wordt gesteld van een bepaalde representatieve 
werknemersorganisatie is gelijk, voor de totale duur van de mandaten, aan tien maal het aan-
tal effectieve zetels welke zijn toegekend of bekomen op de lijst welke door deze representatieve 
werknemersorganisaties werd voorgesteld voor de ondernemingsraad, het comité voor veiligheid, 
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen en de syndicale afvaardiging. 

Voor deeltijds tewerkgesteld personeel wordt de afwezigheid voor een volle dag op het globaal krediet 
aangerekend indien de tewerkstelling van de betrokkene langer dan vier uren duurt en voor een 
halve dag indien ze niet langer dan vier uren duurt. 

Iedere afwezigheid om cursussen te volgen mag niet minder bedragen dan één dag voor voltijds 
tewerkgesteld personeel en één halve dag voor deeltijds tewerkgesteld personeel. 

De betrokken afgevaardigden hebben de mogelijkheid om de recuperatie te vragen van een rustdag 
of van een halve rustdag die samenvalt met een cursusdag of een halve cursusdag zoals omschreven 
in artikel 3; in dit geval echter komt deze cursusdag of deze halve cursusdag in mindering van het 
globaal krediet toegekend bij het eerste lid. 
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9.3.2 Syndicaal verlof

Artikel 5
De representatieve werknemersorganisaties moeten ten minste een maand op voorhand bij de be-
trokken werkgever een schriftelijk verzoek indienen om voor hun betrokken leden het nodig verlof 
te verkrijgen voor het bijwonen van de cursussen. 

Dit verzoek moet behelzen : 

a. de naamlijst van de vakbondsmandatarissen waarvoor het verlof wordt gevraagd, alsmede de 
duurtijd van hun afwezigheid;

b. de plaats, de datum en de duur van de georganiseerde cursus; 
c. de agenda en het beknopt programma van de cursussen. 

De werkgever geeft aan het verzoek een gunstig gevolg in de mate dat de aanwezigheid van de be-
trokken personen op de voorziene data van de cursussen niet noodzakelijk is voor het verzekeren 
van de continuïteit van de zorgen en de normale werking van de diensten. 

De werkgever verwittigt de betrokken representatieve werknemersorganisaties onmiddellijk wan-
neer ingeval van overmacht, een persoon wegens dringende dienstredenen de cursussen niet kan 
volgen op de data waarvoor de werkgever zijn akkoord heeft gegeven. 

Artikel 6
Alle geschillen, waartoe de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst aanleiding kan 
geven, worden behandeld door het verzoeningscomité van het paritair subcomité. 

Artikel 7
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1981 en is gesloten voor een 
onbepaalde tijd. 

Elk van de partijen kan deze collectieve arbeidsovereenkomst opzeggen mits naleving van een opzeg-
gingstermijn van zes maanden, bij een ter post aangetekend schrijven, te richten aan de voorzitter van 
het paritair subcomité voor de inrichtingen die niet aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn. 

De opzeggingstermijn begint te lopen vanaf de eerste dag van de maand welke volgt op de datum 
waarop de voorzitter van het paritair subcomité de betrokken organisaties op de hoogte heeft ge-
steld van de opzegging.



CAO-bundeling Ouderenzorg (PC330)Hoofdstuk 9. Syndicaal

Syndicale vrijstelling 9.4.1

9.4. Syndicale vrijstelling
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het basiskrediet voor vorming en 
voor structurele opdrachten van de representatieve werknemersvertegenwoordi-
gers in het sociaal overleg
Cao van 12.11.2018

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers die 
ressorteren onder het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, en die behoren 
tot de onderstaande sectoren onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

• de categorale ziekenhuizen, zijnde elk ziekenhuis dat uitsluitend beschikt over een G-dienst 
(revalidatie van geriatrische patiënten) en/of een Sp-dienst (gespecialiseerde dienst voor behan-
deling en revalidatie) als vermeld in artikel 5, §1, I, eerste lid, 3° en 4°, van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

• de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de dagverzorgingscentra, de 
assistentiewoningen, de centra voor kortverblijf voor bejaarden;

• de psychiatrische verzorgingstehuizen;
• de initiatieven voor beschut wonen;
• de revalidatiecentra met uitsluiting van, de instellingen waarmee het Verzekeringscomité van 

het Riziv op voorstel van het College van geneesheren directeurs, in uitvoering van artikel 22, 
6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke-
ringen gecoördineerd op 14 juli 1994, een overeenkomst heeft gesloten en die niet vallen onder 
de toepassing van artikel 5, § 1, I, 5° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
van de instellingen.

Onder werknemers wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van het Vlaams Intersectoraal 
Akkoord (‘VIA 5’) van 8 juni 2018, hoofdstuk 2.3.1.B.

Artikel 3
Aan de representatieve werknemersorganisaties die vertegenwoordigd zijn in de ondernemingsraden 
en/of in de comités voor bescherming en preventie op het werk en/of in de syndicale afvaardigingen 
in de betrokken ondernemingen, worden de nodige kredieturen met behoud van loon ter beschikking 
gesteld ten einde hun afgevaardigden toe te laten vorming te volgen die georganiseerd is op initiatief 
van de representatieve werknemersorganisaties ten einde hun kennis als vertegenwoordigers van 
de werknemers te vervolmaken en de structurele opdrachten van de mandaterende organisatie te 
vervullen.
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9.4.2 Syndicale vrijstelling

Artikel 4
§1. Het basiskrediet van het aantal dagen toegelaten afwezigheid met loonbehoud dat in uitvoering 

van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst ter beschikking wordt gesteld van een in de 
onderneming vertegenwoordigde representatieve werknemersorganisatie is per tijdsperiode van 
de mandaten gelijk aan twintig maal het totaal van het aantal effectieve mandaten van deze re-
presentatieve werknemersorganisatie in de ondernemingsraad, in het comité voor bescherming 
en preventie op het werk en in de syndicale afvaardiging.

§2. § 2. Binnen de lopende mandaatperiode sociale verkiezingen 2016 tot de sociale verkiezingen 
2020 wordt als overgangsmaatregel ten opzichte van artikel 4 §1 het bestaande basiskrediet van 
het aantal dagen toegelaten afwezigheid met loonbehoud, zoals bepaald door de collectieve ar-
beidsovereenkomst van 26 juni 1980 gesloten voor de inrichtingen die niet aan de wet op de 
ziekenhuizen onderworpen zijn, betreffende het krediet van uren voor de vakbondsvorming 
(algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 2 oktober 1980, Belgisch Staatsblad 
van 4 december 1980), gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 1985 (algemeen 
verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 4 december 1985, Belgisch Staatsblad van 1 ja-
nuari 1986) en overgenomen door het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -dien-
sten bij bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2007 (registratienummer 
85666|CO|330, algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 30 juli 2008, Belgisch 
Staatsblad van 3 september 2008), zijnde 10 dagen per effectief mandaat van de betrokken re-
presentatieve werknemersorganisatie in de ondernemingsraad, in het comité voor preventie en 
bescherming op het werk en in de syndicale afvaardiging, met ingang van onderhavige collectieve 
arbeidsovereenkomst en voor wat betreft haar toepassingsgebied, verhoogd tot 15 dagen per ef-
fectief mandaat van de betrokken representatieve werknemersorganisatie in de ondernemings-
raad, in het comité voor preventie en bescherming op het werk en in de syndicale afvaardiging. 
Vanaf de datum van de sociale verkiezingen in 2020 zal het basiskrediet zoals bepaald in artikel 
4 § 1 volledig van toepassing zijn.

Artikel 5
Het basiskrediet van het aantal dagen toegelaten afwezigheid met loonbehoud, ter beschikking 
gesteld aan een representatieve werknemersorganisatie, kan aangewend worden door de effectieve 
en/of de plaatsvervangende afgevaardigden van deze representatieve werknemersorganisatie.

Artikel 6
Iedere externe afwezigheid onder toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst mag niet 
minder bedragen dan een halve dag.
Indien de opgenomen dag of halve dag in uitvoering van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst 
samenvalt met een dag of halve dag waarop voor de betrokken werknemer geen arbeidsprestaties 
voorzien zijn, dan heeft de betrokken werknemer recht op de betaalde inhaalrust van de respec-
tievelijk opgenomen halve dag of hele dag in het kader van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Artikel 7
De deelname van de werknemersvertegenwoordigers aan syndicale vorming of aan structurele op-
drachten van de mandaterende representatieve werknemersorganisatie mag niet leiden tot loon-
verlies, maar mag ook niet leiden tot bijkomende voordelen in tijd of geld.

Artikel 8
In het sociaal overleg wordt transparantie voorzien over de interne syndicale werking en de op-
drachten binnen de onderneming, rekening houdend met de afspraken die reeds voorzien zijn in 
de lokale overeenkomsten en afspraken over de werking.
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Syndicale vrijstelling 9.4.3

Artikel 9
§1. In geval van vorming van de werknemersvertegenwoordigers wordt de schriftelijke aanvraagtermijn 

bepaald op ten laatste één maand voorafgaand, tenzij betrokkenen wederzijds anders overeenkomen. 
In geval van de structurele opdrachten van de werknemersvertegenwoordigers wordt de schriftelijke 
aanvraagtermijn bepaald op ten laatste 14 kalenderdagen voorafgaand.
• de naamlijst van de mandatarissen ten gunste van wie de kredieturen worden gevraagd;
• plaats, datum en duur van het initiatief waarvoor de deelname wordt verzocht. 

§2. De werkgever geeft aan het verzoek een gunstig gevolg in de mate dat de aanwezig-
heid van de betrokken persoon op de voorziene data niet noodzakelijk is voor het ver-
zekeren van de continuïteit van de zorgen en de normale werking van de diensten. 
De werkgever verwittigt de betrokken representatieve werknemersorganisatie onmiddellijk wanneer 
in geval van overmacht, een persoon wegens dringende dienstredenen de cursussen of opdrachten 
niet kan volgen op de data waarvoor de werkgever zijn akkoord heeft gegeven.

Artikel 10
Alle geschillen, waartoe de toepassing van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst aanleiding 
kan geven, kunnen worden behandeld door het verzoeningsbureau van het paritair comité voor de 
gezondheidsinrichtingen en –diensten.

Artikel 11
Deze sectorale collectieve arbeidsovereenkomst doet geen afbreuk aan gunstigere bepalingen die in 
voorkomend geval reeds bestaan op sectoraal of op lokaal niveau.

Artikel 12
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang vanaf 1 juli 2018. Zij is gesloten 
voor onbepaalde tijd en kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een opzeggingstermijn 
van zes maanden, bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het paritair co-
mité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten die alle ondertekenende organisaties hiervan 
verwittigt. De opzeggingstermijn begint te lopen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de 
datum waarop de voorzitter van het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten 
de betrokken organisaties op de hoogte heeft gebracht van de opzegging. 
Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst vervangt vanaf haar ingangsdatum en uitsluitend 
voor wat betreft haar toepassingsgebied, de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 
26 juni 1980 gesloten voor de inrichtingen die niet aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen 
zijn, betreffende het krediet van uren voor de vakbondsvorming (registratienummer 6606/CO/305, 
algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 2 oktober 1980, Belgisch Staatsblad van 
4 december 1980), gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 1985 (registratienum-
mer 14896/CO/305, algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 4 december 1985, 
Belgisch Staatsblad van 1 januari 1986) en overgenomen door het paritair comité voor de gezond-
heidsinrichtingen en -diensten bij bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 
2007 (registratienummer 85666/CO/330, algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit 
van 30 juli 2008, Belgisch Staatsblad van 3 september 2008).
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9.5. Model van huishoudelijk reglement 
ondernemingsraad

Model - Huishoudelijk reglement voor de ondernemingsraden
Beslissing Paritair Comité voor de Gezondheidsdiensten 

 · van 17.12.1984 (KB 17.4.1985, BS 11.5.1985)
Zetel en samenstelling van de ondernemingsraad

Artikel 1
De ondernemingsraad van …..……………….heeft zijn zetel te............................

Artikel 2
De ondernemingsraad is samengesteld uit: 

De werkgeversafvaardiging 

Het ondernemingshoofd en één of verscheidene werkende en plaatsvervangende afgevaardigden, 
die door hem worden aangewezen, uiterlijk op het ogenblik van de uithanging van de verkiezings-
uitslagen, onverminderd de bepalingen van artikel 73bis van het Koninklijk Besluit van 18 oktober 
1978 betreffende de ondernemingsraden en de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing 
van de werkplaatsen. 

Deze afgevaardigden mogen niet talrijker zijn dan de personeelsafgevaardigden; 

De werknemersafgevaardigden: 

Een aantal werkende en plaatsvervangende afgevaardigden van het personeel. 

Er zijn evenveel plaatsvervangende als werkende afgevaardigden. 

Een plaatsvervangende afgevaardigde zetelt ter vervanging van een werkende afgevaardigde:

• wanneer deze laatste verhinderd is de vergadering bij te wonen; in dit geval verwittigt hij de 
plaatsvervanger; 

• indien het mandaat van de werkende afgevaardigde een einde heeft genomen; in dit laatste geval 
voltooid de plaatsvervangende afgevaardigde het mandaat. 

Artikel 3
Wanneer er geen plaatsvervangende personeelsafgevaardigden meer zijn om een vacante zetel te 
bezetten, wordt het vrijgekomen mandaat voltooid door een niet- verkozen kandidaat van dezelfde 
categorie en van dezelfde lijst in de volgorde van de verkiezingsuitslagen. 

Taak van de voorzitter en modaliteiten voor zijn vervanging

Artikel 4
Het voorzitterschap van de raad wordt waargenomen door het ondernemingshoofd of door zijn 
gevolmachtigde voor het voorzitterschap. 

Bij de eerste zitting van de raad duidt de voorzitter de plaatsvervangende voorzitter aan, die dezelfde 
bevoegdheid en hetzelfde gezag heeft als de voorzitter. 

Artikel 5
De voorzitter zorgt voor de goede werking van de raad, handhaaft de orde, doet de reglementen 
naleven, leidt en sluit de besprekingen, stelt de vragen waarover een beslissing moet worden geno-
men, kondigt de genomen beslissingen aan. 
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Artikel 6
In het raam van de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de ondernemingsraden 
draagt de voorzitter zorg voor de tenuitvoerlegging van de beslissingen van de raad. 

Artikel 7
De voorzitter stelt de lokalen en het materieel nodig voor de vergaderingen ter beschikking van de raad. 

Modaliteiten betreffende de aanduiding, de vervanging en de taak van de secretaris

Artikel 8
De secretaris wordt gekozen onder de effectieve leden van de personeelsafvaardiging en, op voorstel 
van deze laatste, door de raad bij zijn eerste vergadering aangesteld. 

Wanneer er geen akkoord wordt bereikt, zal de secretaris aangewezen worden door de vertegenwoor-
digde organisaties onder de effectieve leden die op de kandidatenlijst voorkwamen met het hoogste 
kiescijfer; bij gelijkheid van kiescijfer zal hij aangewezen worden onder de effectieve leden van de 
lijst waarop het lid niet het hoogste aantal voorkeurstemmen en bij gelijk aantal voorkeurstemmen 
het lid met de grootste anciënniteit voorkomt. 

Zolang de secretaris niet is aangesteld worden zijn functies door toedoen van de voorzitter uitge-
oefend. 

Tijdens de eerste vergadering wordt ook een plaatsvervangende secretaris aangewezen. 

Hij wordt op dezelfde wijze als de secretaris aangewezen. 

Artikel 9

De taak van de secretaris van de ondernemingsraad omvat:

• zorgen voor versturen of bezorgen van de uitnodigingen voor de vergaderingen van de onder-
nemingsraad aan de effectieve en plaatsvervangende leden van de raad; 

• regelmatig bijwonen van de vergaderingen; 
• opstellen van de notulen der vergaderingen; 
• lezing geven van de notulen der vergaderingen en van de briefwisseling gericht aan de raad; 
• beantwoorden van brieven aan de raad gericht, in overleg met de voorzitter; 
• op verzoek van de raad zijn medewerking verlenen aan het administratief werk waartoe deze 

laatste beslist. 
Hij staat eveneens in voor het aanplakken van de notulen van elke vergadering ten gerieve van de 
personeelsleden doch mits naleving van de bepalingen van de artikelen 25 en 26. 

In overleg met de voorzitter dient hij de voorbereiding en opvolging van de vergaderingen waar en 
legt de nodige contacten. 

Artikel 10
De secretaris beschikt gedurende de werkuren na overleg met de voorzitter, over de nodige tijd 
om de taken vastgesteld in artikel 9 te vervullen en ontvangt daarvoor hetzelfde loon als voor de 
daadwerkelijk gepresteerde werkuren. 
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REGELING DER VERGADERINGEN

Artikel 11
De ondernemingsraad vergadert ten zetel zoals vermeld in artikel 1. 

De ondernemingsraad vergadert éénmaal per maand. 

Op het einde van elke vergadering wordt de datum van de volgende vergadering vastgesteld. 

Artikel 12
De voorzitter moet de raad bijeenroepen wanneer ten minste één derde van de werkende leden van 
de personeelsafvaardiging hem hierom verzoekt. 

De verzoekers doen mededeling van de punten die zij op de agenda geplaatst wensen te zien. 

Dergelijke vergadering heeft plaats ten laatste binnen de 8 werkdagen volgend op het verzoek. 

De raad kan ook bijeengeroepen worden op verzoek van de voorzitter. 

Artikel 13
De vergadering van de ondernemingsraad gaat door tijdens de normale arbeidsuren. 

De raad kan eveneens beslissen de vergadering te laten plaats hebben buiten de arbeidsuren. 

De aan de vergadering bestede tijd wordt als normale arbeidstijd beschouwd en als dusdanig bezoldigd.

Artikel 14
Voor zover de werkgever zelf niet voor het vervoer zorgt zijn de aanvullende vervoerkosten van de 
personeelsafgevaardigden die aan de vergadering van de raad deelnemen ten laste van de werkgever 
in de volgende gevallen: 

• wanneer zij vergaderingen tussen verschillende zetels bijwonen; 
• wanneer zij, buiten hun gewone werkuren, met hun eigen vervoermiddel de vergadering moeten 

bijwonen; 
• wanneer zij zich in de onmogelijkheid bevinden om van hun normale vervoerbewijs gebruik te 

maken. 

Artikel 15
Een voorbereidende vergadering kan belegd worden door de leden van de personeelsafvaardiging. 

De werkgever wordt vooraf kennis gegeven van de datum en het uur van die vergadering.1 

OPROEPING TOT VERGADERING EN DAGORDE

Artikel 16
De oproeping tot de vergadering geschiedt door de secretaris ten minste acht dan wel vijf werkdagen 
voor de zitting naargelang de uitnodiging al dan niet per post verzonden wordt. 

De oproeping moet de punten van de dagorde van de vergadering vermelden. 

De oproeping moet samen met het verslag of de notulen van de vorige vergaderingen de eventuele 
bijkomende documenten, individueel en schriftelijk aan elk effectief en plaatsvervangend lid van 
de raad gezonden of in de onderneming overhandigd worden. 

1 Commentaar: 
In verband met dit artikel 15 worden de volgende verklaringen geacteerd: 
de werknemers verbinden er zich toe rekening te houden met de organisatorische noodwendigheden van de diensten; 
de werkgevers verklaren dit artikel niet in te roepen om gewoonlijk voorbereidende vergaderingen te verhinderen.
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Artikel 17
De dagorde wordt opgesteld door de voorzitter in overleg met de secretaris, rekening houdend met 
de ingediende punten. 

De leden van de raad die een bepaalde aangelegenheid op de dagorde wensen te plaatsen, moeten 
er de voorzitter van op de hoogte brengen door bemiddeling van de secretaris, ten laatste negen 
werkdagen voor de vergadering. 

Binnen dezelfde termijn maken zij alle stukken in verband met deze aangelegenheid door bemid-
deling van de secretaris, aan de voorzitter over. 

Elke aangelegenheid die door een effectief lid op de agenda wordt geplaatst, moet op die agenda 
staan, voor zover de vraag tot de bevoegdheid van de ondernemingsraad behoort. 

Artikel 18
Wanneer het een vergadering betreft voorzien in artikel 12 moet de oproeping vermelden door wie 
zij is aangevraagd. 

In dit geval moeten de oproeping, de dagorde en de documenten ten laatste de arbeidsdag voor de 
dag van de vergadering aan de werkende en plaatsvervangende leden van de raad bezorgd worden. 

Artikel 19
De ondernemingsraad kan alleen geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van 
de personeelsafgevaardigden die nog in functie zijn, aanwezig is. 

Als aan die voorwaarde niet wordt voldaan kan de voorzitter een nieuwe vergadering beleggen bin-
nen de acht werkdagen met dezelfde agenda. 

De beslissingen betreffende die agenda zijn geldig ongeacht het aantal aanwezige leden. 

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Artikel 20
De agendapunten worden afgehandeld in de volgorde waarin zij voorkomen op de agenda. 

Indien een lid dringende besprekingen vraagt over een aangelegenheid die niet op de dagorde voor-
komt en voor zover die aangelegenheid tot de bevoegdheid van de ondernemingsraad hoort, beslist 
de raad over de verwerping of de inoverwegingneming bij hoogdringendheid. 

Het voorstel tot dringende behandeling geschiedt bij ordemotie. 

Alleen de ondernemingsraad als dusdanig is bevoegd om de rangorde van de agendapunten te wijzi-
gen, om sommige punten tot een latere vergadering te verdagen, of om sommige punten definitief 
van de agenda te schrappen. 

De beslissingen van de raad worden bij eenparigheid van stemmen van de aanwezige leden genomen. 

Artikel 21
De ondernemingsraad kan beroep doen op deskundigen volgens de procedure vastgesteld in artikel 
34 van het Koninklijk Besluit van 27 november 1973 houdende reglementering van de economische 
en financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden. 
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NOTULEN VAN DE VERGADERING

Artikel 22
In de notulen worden opgetekend: 

• de aanwezigen, de verontschuldigden en afwezigen, het aanvangsuur en het einde van de ver-
gadering, 

• de in de raad gedane voorstellen; 
• een verslag van de beraadslagingen en de besprekingen, 
• de weergave van de uitgebrachte adviezen en van de genomen beslissingen. 

Artikel 23
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen bij de opening van de vergadering vol-
gend op die waarop ze betrekking hebben; zij worden onmiddellijk goedgekeurd, tegelijk met de 
eventuele wijzigingen. 

De opmerkingen worden in de notulen van de lopende vergadering opgenomen. 

De notulen van de vorige vergadering, ondertekend door de voorzitter en de secretaris, worden in 
een register geklasseerd en samen met de andere archieven opgeborgen in een daartoe bestemd 
meubel dat op slot kan gedaan worden. 

De archieven kunnen door de leden van de raad op hun verzoek worden geraadpleegd. 

Het archief bevat eveneens alle documenten die op de raad werden gebracht. 

VOORLICHTING VAN HET PERSONEEL OVER DE WERKZAAMHEDEN VAN DE 
ONDERNEMINGSRAAD

VOORLICHTING VAN HET PERSONEEL VIA DE ONDERNEMINGSRAAD

Artikel 24
Ten laatste drie werkdagen voor de vergadering laat de voorzitter op de daartoe bestemde uit-
hangborden een bericht aanplakken dat de dag en het uur van de vergadering en de punten van de 
dagorde vermeldt. 

In geval van een vergadering vermeld in artikel 12 wordt dit bericht uitgehangen op de dag waarop 
de leden worden uitgenodigd. 

Artikel 25
De notulen van de vorige vergadering worden ten gerieve van het personeel uiterlijk de vijfde werk-
dag na de vergadering van de ondernemingsraad waarop die notulen zijn goedgekeurd, aangeplakt. 

In de mededeling aan het personeel wordt ten minste melding gemaakt van: 

• het verloop en de besluiten van de besprekingen betreffende de behandelde aangelegenheden; 
• de evolutie en de stand van de werkzaamheden in verband met de punten voor dewelke nog 

geen besluit getroffen werd, 
• de timing van de uit te voeren beslissingen. 

Artikel 26
De ondernemingsraad beslist welke punten wegens hun vertrouwelijk karakter niet in de medede-
ling aan het personeel worden opgenomen. 

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 32 en 33 van het Koninklijk Besluit van 27 november 
1973, houdende reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan 
de ondernemingsraden, beslist de ondernemingsraad welke financiële en economische inlichtingen 
niet in het uitgehangen bericht worden opgenomen. 
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ARCHIEF – WIJZIGING VAN HET REGLEMENT – EINDBEPALING

Artikel 27
Van alle documenten, gebruikt in het kader van de werking van de ondernemingsraad, is een exem-
plaar bestemd voor het archief. 

Het archief wordt bewaard op een door de ondernemingsraad vastgestelde plaats. 

De bewaring wordt verzekerd door de secretaris. 

Het blijft ter beschikking van de leden, die er ter plaatse inzage kunnen van nemen. 

Artikel 28
Dit huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd op voorstel dat regelmatig op de dagorde is 
ingeschreven. 

Artikel 29
De ondernemingsraad kan slechts over de voorgestelde wijzigingen beraadslagen en beslissen indien 
ten minste twee derden van de leden aanwezig zijn. 

Artikel 30
Ieder effectief en plaatsvervangend lid van de ondernemingsraad dient in het bezit te worden gesteld 
van een exemplaar van het huishoudelijk reglement.
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9.6. Staking
Beslissing van 12.7.2010 betreffende de uitvoering van de wet van 19.8.1948 
betreffende de prestaties van algemeen belang in vredestijd 

1. De beslissing van 12.7.2010

[Commentaar:

1. De beslissing van 12/7/2010 vervangt de beslissing van 25/5/1951,voor wat betreft de sectoren die genoemd zijn in het 
toepassingsgebied van de beslissing van 12/7/2010. Voor de instellingen die niet tot deze omschrijving behoren, blijft de beslissing 
van 25/5/1951 van kracht.

2. In de cao’s syndicale afvaardiging is een verwijzing opgenomen naar de beslissingen van 2010 en van 1951, met name dat 
de cao’s gesloten in uitvoering van de cao syndicale afvaardiging met deze beslissingen rekening moeten houden. Op sectoraal vlak 
zijn er evenwel geen dergelijke cao’s gesloten.]

Onderhavig akkoord wordt gesloten in een geest van wederzijdse rechten en verplichtingen. Bijge-
volg is de naleving van de verplichtingen door elke partij afhankelijk van de eerbiediging  van haar 
verplichtingen door de andere partij. 
Dit akkoord wordt gesloten te goeder trouw en de ondertekenende partijen verbinden er zich toe 
om het te doen toepassen, zowel naar de letter als naar de geest ervan.

Artikel 1
Deze beslissing is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die vallen onder de bevoegd-
heid van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten en meer bepaald deze 
die behoren tot de volgende sectoren:
- de instellingen die ressorteren onder de wet op de ziekenhuizen- de rusthuizen- de rust- en ver-
zorgingstehuizen - de psychiatrische verzorgingstehuizen- de initiatieven voor beschut wonen voor 
psychiatrische patiënten- de dagverzorgingscentra voor bejaarden verbonden aan een rusthuis of 
een rust- en verzorgingstehuis.

Artikel 2
In geval van staking of lock-out, verbinden beide partijen zich er toe dat al de in behandeling zijnde 
en de te behandelen patiënten en bewoners in therapeutisch opzicht of op het vlak van de basiszorg, 
geen enkel nadeel zullen ondervinden. 
Commentaar: het begrip “basiszorg” moet restrictief geïnterpreteerd worden en kan enkel betrek-
king hebben op taken en/of hulp die de patiënten zelf rechtstreeks ten goede komen op het vlak 
van verpleegkunde, persoonlijke hygiëne of maaltijdvoorziening.
Boekhoudkundige, administratieve of onderhoudstaken vallen niet onder deze definitie, behoudens 
wanneer deze noodzakelijk zijn om de minimumprestaties te kunnen leveren. Bepalingen hierom-
trent kunnen opgenomen te worden in de akkoorden bedoeld in artikel 6.

Artikel 3
§1. Minstens vijftien kalenderdagen voor de staking of lock-out, zal de partij die het initiatief neemt, 

een aanzegging sturen aan de andere partij en een kopie ervan aan de voorzitter van het Paritair 
Comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten. 
Deze aanzegging van de staking of lock-out vermeldt zowel de precieze duur van de aanzegging 
als het motief van de staking of lock-out. 
De aanzeggingstermijn vangt ten vroegste aan de dag na de ontvangst van de aanzegging door 
de voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten en bedraagt 
minstens 14 kalenderdagen . 
Deze aanzegging dekt enkel de stakingsacties of lock-out die plaatshebben in de 6 maanden volgend 
op de dag na de ontvangst van de aanzegging.
Wanneer het conflict binnen deze termijn niet opgelost kan worden dan dient een nieuwe aanzeg-
ging ingediend te worden.
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Deze nieuwe aanzeggingstermijn dient eveneens minstens 14 kalenderdagen te bedragen en kan 
ingediend worden vóór het verstrijken van de eerste termijn van 6 maanden, om zo de continuïteit 
van de actievrijheid te waarborgen.
Commentaar:  betrokken partijen dienen elkaar de nodige tijd te gunnen met het oog op het or-
ganiseren van de minimumprestaties op het niveau van de inrichtingen en diensten in die zin dat 
zij in de mate van het mogelijke de acties tijdig zullen aankondigen.

§2. In geval van conflict op het niveau van de instelling, wordt met de aanzegging van de staking of 
lock-out tegelijk de verzoeningsaanvraag verstuurd aan de voorzitter van het Paritair Comité voor 
de gezondheidsinrichtingen en –diensten.  

§3. De voorzitter roept het verzoeningsbureau samen binnen de week na ontvangst van een aanvraag 
tot verzoening.

§4.  Wanneer tijdens de verzoeningsvergadering het conflict niet opgelost kan worden, kan het beperkt 
comité, zoals bedoeld in artikel 8 van dit besluit onmiddellijk worden samengeroepen. 

Artikel 4
§1.  Wanneer de duur van de staking of lock-out geen 24 uur overschrijdt,  dan zal de dienst verzekerd 

worden zoals op een zondag.
Voor volgende diensten kunnen de prestaties geleverd worden zoals op een wettelijke feestdag:- 
dagziekenhuis oncologie- oncologie- dialyse/kunstnier- dienst voor zware brandwonden- trans-
plantatie-afdeling- Intensieve Zorgen - radiotherapie

§2. Indien evenwel het conflict uitbreekt op een maandag of op een dag welke op een feestdag volgt 
of wanneer de staking of lock-out de 24 uur overschrijdt, zullen de bepalingen, voorzien in de 
artikelen 6 tot 8 van toepassing zijn.

Artikel 5
§1. Bij de invulling van de minimumprestaties dient ermee rekening te worden gehouden dat zij ver-

zekerd worden door voor de betrokken taak bekwaam personeel.
§2. Er zal in paritair overleg met een stakingscomité bij voorrang een beroep worden gedaan op werk-

willig personeel voor het invullen van de prestaties.Dit vrijwillig engagement van de werknemer 
geldt maximum voor de volgende 48 uur.1

Artikel 6
§1. De instellingen gaan de verbintenis aan om tijdens een periode van sociale rust akkoorden te sluiten 

aangaande de bepaling van de vitale behoeften en de hiervoor  noodzakelijke minimumprestaties. 
Deze akkoorden of collectieve arbeidsovereenkomsten worden schriftelijk gesloten in de onderne-
mingsraad of, bij ontstentenis van ondernemingsraad, in het comité voor preventie en bescherming 
op het werk, en bij ontstentenis  van dit comité,  met  de vakbondsafvaardiging.
Bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging kan een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten 
worden. 

§2. In iedere instelling worden akkoorden gesloten over enerzijds de functies welke tijdens periodes van 
staking of lock-out minimaal moeten ingevuld worden en anderzijds over het aantal werknemers 
dat onontbeerlijk is om die functies in te vullen.

§3. In deze akkoorden kan voorzien worden dat de vastgelegde behoeften en minimum prestaties 
kunnen wijzigen naargelang de duur van de staking of lock-out .
Deze overeenkomsten zijn enkel inroepbaar in geval van staking of lock-out.
Deze akkoorden kunnen herzien worden op vraag van de meest gerede partij.

1 Commentaar: Onder stakingscomité wordt verstaan : een paritair comité samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de werkgever en vertegenwoordigers van de in de instelling vertegenwoor-
digde vakorganisaties.
Commentaar:  De organisatie van de minimum prestaties berust bij de werkgever.
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Artikel 7
Wanneer deze besprekingen niet tot een akkoord hebben geleid, kan de meest gerede partij de zaak 
voorleggen aan het verzoeningsbureau .
Het verzoeningbureau zal de partijen aanmanen tot een akkoord of een collectieve arbeidsovereen-
komst te komen binnen de 6 maanden.

Artikel 8
§1. In uitvoering van artikel 3 van de wet van 19 augustus 1948 betreffende de prestaties van algemeen 

belang in vredestijd, wordt in de schoot van het Paritair comité een beperkt comité opgericht, 
samengesteld, enerzijds, uit minstens twee effectieve en twee plaatsvervangende leden, die de 
werkgevers vertegenwoordigen, en anderzijds, uit minstens twee effectieve en twee plaatsvervan-
gende leden, die de werknemers vertegenwoordigen. 

§2. Het beperkt comité heeft tot opdracht te waken op de uitvoering van de in artikel 6 beschreven 
akkoorden.

§3. Bij gebrek aan akkoord tussen werkgevers en werknemers, is het beperkt comité gemachtigd de 
personen aan te wijzen die onmisbaar zijn om de minimumprestaties te verrichten.

Artikel 9
Ondertekenende partijen verbinden zich ertoe deze beslissing uit te voeren naar de geest van de wet 
van 19 augustus 1948 betreffende de prestaties van algemeen belang in vredestijd.

Artikel 10
Deze beslissing treedt inwerking op 12 juli 2010.
Deze beslissing vervangt voor wat betreft de sectoren vermeld in art. 1 de beslissing van 25 mei 1951 
van het nationaal Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten m.b.t. de prestaties van algemeen 
belang in vredestijd.

2. De beslissing van 18.4.1951

[Commentaar:

1. De beslissing van 25/5/1951 blijft haar uitwerking behouden op de instellingen die niet behoren tot het toepassingsgebied 
van de beslissing van 12/7/2010.

2. In de cao’s syndicale afvaardiging is een verwijzing opgenomen naar de beslissingen van 2010 en van 1951, met name dat 
de cao’s gesloten in uitvoering van de cao syndicale afvaardiging met deze beslissingen rekening moeten houden. Op sectoraal vlak 
zijn er evenwel geen dergelijke cao’s gesloten.]

Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de uitvoering van de wet van 19 augustus 1948 betref-
fende de prestaties van algemeen belang in vredestijd KB 25.05.1951 BS 10.06.1951)

Artikel 1
In geval van collectieve en vrijwillige stopzetting van het werk, of in geval van collectieve afdanking 
van het personeel, zijn de bepalingen der artikelen 2 tot 9 van deze beslissing, betreffende de te 
verzekeren maatregelen, prestaties of diensten, om het hoofd te bieden aan sommige levensbe-
hoeften, of om aan de machines of het materiaal sommige dringende werken uit te voeren, of 
sommige taken te verrichten, die geboden zijn door een geval van overmacht of een onvoorziene 
noodzakelijkheid, toepasselijk op de ondernemingen, welke onder het Nationaal Paritair Comité 
van de gezondheidsdiensten vallen. 

Artikel 2
In geval van staking of lock-out, verbinden beide partijen zich er toe [dat al de in behandeling zijnde 
en te behandelen zieken] in therapeutisch opzicht, geen enkel nadeel zullen ondervinden. (gewijzigd 
bij erratum BS 04.07.1951) 
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9.6.4 Staking

Artikel 3
Minstens vijftien dagen voor de collectieve en vrijwillige stopzetting van het werk of collectieve 
afdanking van het personeel, zal de partij die het initiatief neemt, een vooropzeg sturen aan de 
andere partij. 

Artikel 4
Wanneer de duur van het conflict geen vierentwintig uren overschrijdt, zullen de diensten verzekerd 
worden zoals op zondag. 
Indien evenwel het conflict ‘s maandags uitbreekt of op een dag, welke op een feestdag volgt, zullen 
de bepalingen, voorzien in artikelen 5 tot 7, toepasselijk zijn. 

Artikel 5
Wanneer de duur van het conflict vierentwintig uren overschrijdt zullen de verschillende categorieën 
van het personeel de onontbeerlijke prestaties leveren, welke nodig zijn om de normale werking te 
verzekeren van de diensten, belast met de behandeling en vaststelling van de diagnose. 
De prestaties zullen door het personeel verzekerd worden ingevolge een aflossingssysteem, waarbij 
rekening wordt gehouden van de beroepskwaliteiten. 

Artikel 6
De bepalingen, voorzien in artikel 5, zijn eveneens toepasselijk op de hospitalisatiediensten. 

Artikel 7
Wat de bestuurs- en onderhoudsdiensten betreft (namelijk : reinigheids- en wasdiensten, keuken, 
bakkerij, gas-, water-, linnengoed-, verwarmings- en vervoerdiensten), verbindt de ondernemings-
raad zich er toe, of bij ontstentenis de vertegenwoordigers der werkgevers en der werknemers, na 
gemeen overleg, het percentage te bepalen van het personeel, dat aan het werk moet blijven, alsook 
de wijze van aflossing, ten einde de noodzakelijke prestaties te verzekeren. 

Artikel 8
In uitvoering van artikel 3 van de wet van 19 Augustus 1948 betreffende de prestaties van algemeen 
belang in vredestijd, wordt een beperkt comité opgericht, samengesteld, enerzijds, uit vier werkende 
leden en vier plaatsvervangende leden, die de werkgevers vertegenwoordigen, en anderzijds, uit vier 
werkende leden en vier plaatsvervangende leden, die de werknemers vertegenwoordigen. 

Artikel 9
Het in artikel 8 bedoelde beperkt comité heeft tot opdracht te waken op de uitvoering van de maat-
regelen, voorzien in artikelen 2 tot 7. 

Bovendien duidt het bij ontstentenis van een akkoord tussen werkgevers en werknemers, het per-
soneel aan, belast met de uitvoering van de in artikelen 5 tot 7 bedoelde prestaties.  
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Syndicale premie 9.7.1

9.7. Syndicale premie

ACV Puls betaalt jaarlijks tussen 1 september en 30 november aan de leden tewerkgesteld in de 
ziekenhuissector een syndicale premie uit.  

Vanaf het jaar 2014 bedraagt deze premie 90€ voor wie een voltijdse lidmaatschapsbijdrage 
betaalt en 45€ voor wie een deeltijdse lidmaatschapsbijdrage betaalt.

Sinds 2019 bedraagt deze premie €100 voor wie een voltijdse lidmaatschapsbijdrage betaalt en 
€50 voor wie een deeltijdse lidmaatschapsbijdrage betaalt.

Sinds 2021 bedraagt deze premie €110 voor wie een voltijdse lidmaatschapsbijdrage betaalt en 
€55 voor wie een deeltijdse lidmaatschapsbijdrage betaalt.

Voorwaarde tot uitbetaling is lid te zijn van ACV Puls op de dag van de uitbetaling van de premie 
en dit sinds 1 oktober van het jaar voordien.
De formulieren tot het bekomen van de vakbondspremie worden automatisch aan de leden jaarlijks 
opgestuurd (ACV Puls Dienst Syndicale Premies Sudermanstraat 5 2000 Antwerpen) 
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Bepaalde voordelen bediendestatuut aan arbeiders 10.1.1

10.1. Toekenning van bepaalde voordelen 
van het bediendestatuut aan de arbei-
ders.

Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de toekenning van bepaalde voor-
delen van het bediendestatuut aan de arbeiders.
Cao van 30.6.2006

HOOFDSTUK 1 - TOEPASSINGSGEBIED 

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en arbeiders van:

• de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn;
• de psychiatrische verzorgingstehuizen;
• initiatieven voor beschut wonen;
• de rusthuizen voor bejaarden;
• de rust- en verzorgingstehuizen;
• de dagverzorgingscentra;
• de revalidatiecentra;
• de diensten thuisverpleging;
• de geïntegreerde diensten thuisverzorging;
• de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België;
• de medisch-pediatrische centra;
• de wijkgezondheidscentra. 

Onder “werknemers” wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk arbeiderspersoneel.

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst geeft uitvoering aan het punt 2.2 van het sociaal akkoord 
betreffende de Federale gezondheidssectoren (privé-sector) van 26 april 2005.

HOOFDSTUK 2 - OPZEGGINGSTERMIJNEN

Artikel 3
§1. Aan alle arbeiders die gedurende een periode van ten minste 5 jaar, al dan niet onderbroken, 

tewerkgesteld werden in de federale gezondheidssectoren zoals omschreven in artikel 1, worden 
de volgende voordelen inzake opzeggingstermijn of in voorkomend geval de overeenkomstige 
opzeggingsvergoedingen toegekend, voor zover het ontslag gebeurt door de werkgever en voor 
zover de arbeider zich niet in de proefperiode bevindt: 
1. De opzeggingstermijn begint te lopen op de eerste dag van de maand volgend op die waarin 

kennis van de opzegging is gegeven. 
2. De aanvullende opzeggingstermijn welke door de werkgever moet worden in acht genomen 

brengt de opzeggingstermijn op drie maanden voor de arbeider die minder dan vijf jaar on-
onderbroken in dienst is bij eenzelfde werkgever. Deze termijn wordt vermeerderd met drie 
maanden vanaf de aanvang van elke nieuwe periode van vijf jaar dienst bij dezelfde werkgever. 

3. De opzeggingstermijnen moeten berekend worden volgens de verworven reële anciënniteit op 
het ogenblik dat de opzegging ingaat.
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10.1.2 Bepaalde voordelen bediendestatuut aan arbeiders

§2. De opzeggingstermijn zoals voorzien in §1 van dit artikel is niet van toepassing op de arbeiders 
met meer dan 5 jaar anciënniteit wanneer het ontslag gegeven wordt door de werkgever met het 
oog op brugpensioen of pensioen. In dit geval worden de opzeggingstermijnen bepaald in artikel 
59, tweede lid van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten toegepast.

§3. Het voordeel bepaald in §1 van dit artikel is niet cumuleerbaar met de vergoeding die desgevallend 
zou toegekend worden in uitvoering van artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsover-
eenkomsten. De arbeider waarvan de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, moet binnen de 3 
werkdagen volgend op de bekendmaking van zijn ontslag, uitdrukkelijk de termijnen omschreven 
in dit artikel aanvaarden middels een aangetekend schrijven of afgifte van een geschrift aan de 
werkgever. In geval van artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten, zullen 
de toe te passen opzeggingstermijnen voor de arbeiders deze zijn die voorzien zijn in artikel 59 
van voormelde wet, aangevuld door de CAO nr. 75 van de Nationale Arbeidsraad.

HOOFDSTUK 3 - GEWAARBORGD LOON

Artikel 4
Een arbeider met ten minste 5 jaar anciënniteit in de federale gezondheidssectoren zoals omschreven 
in artikel 1 en die zich niet in een proefperiode bevindt, behoudt het recht op zijn loon gedurende 
de eerste dertig dagen van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval.

De werkgever en de arbeider passen de artikelen 72 tot en met 78 van de wet van 3 juli 1978 op de 
arbeidsovereenkomsten toe.

HOOFDSTUK 4 - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Artikel 5
§1. Onder anciënniteit voor het bereiken van de 5 jaar anciënniteit uit de artikelen 3 en 4 

wordt verstaan: de periode gedurende dewelke een arbeider al dan niet onderbroken, te-
werkgesteld werd in de federale gezondheidssectoren, zoals omschreven in artikel 1. 
§2. De werknemer die zijn anciënniteit bereikt heeft in verschillende instellingen, bewijst dit aan 
de hand van de tewerkstellingsattesten van de vorige werkgever(s), of met ieder ander bewijs van 
de geleverde tewerkstelling. 

Artikel 6
De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst mogen evenwel niet tot gevolg hebben dat 
reeds toegekende voordelen op het niveau van de instelling die gunstiger zijn dan deze bepaald in 
onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, worden beperkt.

HOOFDSTUK 5 - SLOTBEPALINGEN

Artikel 7
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2007, met uitzondering van 
artikel 4. 

Artikel 4
treedt slechts in werking vanaf de datum waarop de besluiten die de integrale financiering ervan 
verzekeren, zoals deze door de overheid voorzien worden, effectief van kracht zijn.

De voordelen toegekend in onderhavige overeenkomst gelden niet voor  opzeggingstermijnen of 
periodes van ziekte of ongeval die reeds aanvingen voor de datum van inwerkingtreding. 

Zij is gesloten voor onbepaalde duur. 

Zij kan worden opgezegd door elk van de partijen met een opzegtermijn van zes maanden bij een ter 
post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten. 
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Bepaalde voordelen bediendestatuut aan arbeiders 10.1.3

De inhoud van de cao is later ook opgenomen in de “wet houdende diverse bepalingen” p. 82948 
van 30.12.2009 (BS 31.12.2009)

HOOFDSTUK 11 - BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP BEPAALDE 
WERKLIEDEN UIT DE SECTOR VAN DE GEZONDHEIDSZORG

Artikel 127
De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op:

a. de werkgevers van de volgende instellingen die geneeskundige, profylactische of hygiënische 
verzorging verlenen:

• de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn;
• de psychiatrische verzorgingstehuizen;
• de initiatieven voor beschut wonen;
• de rusthuizen voor bejaarden;
• rust- en verzorgingstehuizen;
• de dagverzorgingscentra;
• de revalidatiecentra;
• de thuisverpleging;
• de geïntegreerde diensten thuisverzorging;
• de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België;
• de medisch-pediatrische centra;
• de wijkgezondheidscentra.

b. de werklieden die minstens 5 jaar anciënniteit hebben, al dan niet ononderbroken, in een of 
meerdere diensten of instellingen vermeld onder punt a).

Artikel 128
In afwijking van artikel 59 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wordt 
de opzeggingstermijn vastgesteld op drie maand wanneer de opzegging wordt gegeven door de werk-
gever aan een werkman, bedoeld in artikel 127, b), die zonder onderbreking bij hem is tewerkgesteld 
gebleven gedurende minder dan vijf jaar.

Deze termijn wordt vermeerderd met drie maand vanaf de aanvang van elke nieuwe periode van 
vijf jaar dienst bij dezelfde werkgever.

De opzeggingstermijn moet berekend worden volgens de verworven reële anciënniteit op het ogen-
blik dat de opzegging ingaat.

De opzeggingstermijn begint te lopen op de eerste dag van de maand volgend op die waarin ken-
nis van de opzegging is gegeven.

Artikel 129
De opzeggingstermijn bedoeld in artikel 128 is niet van toepassing in het geval de werknemer wordt 
ontslagen tijdens de proefperiode, met het oog op brugpensioen of met het oog op het beëindigen 
van de voor onbepaalde tijd gesloten arbeidsovereenkomst vanaf de eerste dag van de maand volgend 
op die waarin de werknemer de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.

Artikel 130
De bepalingen van dit hoofdstuk treden in werking op de eerste dag van de tweede maand die volgt 
op die waarin ze zijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

De opzeggingen betekend vóór de inwerkingtreding van deze bepalingen blijven hun gevolgen be-
houden.
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Bediendestatuut voor verzorgend personeel 10.2.1

10.2. Toekenning van het bediendesta-
tuut aan het verzorgend personeel

Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de toekenning van het bediende-
statuut aan het verzorgend personeel.
Cao van 30.6.2006

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de 
instellingen die onder de het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten ressorteren.

Onder werknemers wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendenpersoneel.

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst geeft uitvoering aan het punt 2.1. van het akkoord betref-
fende de federale gezondheidssectoren voor de privé-sector van 26 april 2005.

Artikel 3
De taken van verzorgenden kaderen hoofdzakelijk in de notie van hoofdarbeid zoals bedoeld in 
artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Artikel 4
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking de dag na de ondertekening ervan en is 
gesloten voor onbepaalde duur. Zij kan worden opgezegd door elk van de ondertekende partijen mits 
een opzeggingstermijn van drie maanden te betekenen bij ter post aangetekend schrijven, gericht 
aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de  gezondheidsdiensten.
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Maandelijkse uitbetalig arbeiders 10.3.1

10.3. Maandelijkse uitbetaling arbeiders
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het tijdstip van uitbetaling van het 
loon van sommige werknemers 
Cao van 7.12.2000 (KB 14.1.2002  BS 19.1.2002)

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van:

• de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn;
• de psychiatrische verzorgingstehuizen;
• de samenwerkingsverbanden voor de oprichting en het beheer van initiatieven van beschut wonen;
• de rusthuizen voor bejaarden;
• de rust- en verzorgingstehuizen;
• de serviceflats en dienstencentra die verzorging verlenen ten gunste van bejaarden;
• de revalidatiecentra;
• de thuisverpleging;
• de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België.

Onder « werknemers » wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werkliedenpersoneel.

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst geeft uitvoering aan het punt 8 van het federaal meerjaren-
plan van 1 maart 2000.

Artikel 3
In uitvoering van artikel 9, tweede lid van de wet van 12 april 1965 (BS 30.4.1965) betreffende de 
bescherming van het loon der werknemers wordt het loon van het werkliedenpersoneel betaald 
overeenkomstig artikel 9, 1°, van hierboven vermelde wet en dit volgens de termijnen bepaald in 
het arbeidsreglement van de onderneming.

Artikel 4
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2001. 
Zij is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan worden opgezegd door elk van de partijen met een opzegtermijn van drie maanden bij een 
ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheids-
diensten.
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Bediendestatuut voor verzorgenden 10.4.1

10.4. Bediendestatuut voor verzorgenden
Verklaring betreffende het statuut van het verzorgend, verplegend en paramedi-
sche personeel
Verklaring van 18.12.1995

• Gelet op het voor deze personeelscategorieën geëiste opleidingsniveau,
• en gelet op het feit dat de werknemers die deze functies uitoefenen rechtstreeks in contact staan 

met de bejaarden,
herinneren de partijen die in het Paritair Subcomité 305.2 zetelen eraan dat het voornamelijk om 
intellectuele activiteiten gaat en deze categorieën van het personeel dus onder een arbeidsovereen-
komst voor bedienden moeten vallen.

De partijen maken deze verklaring over aan het RIZIV

[Noot: de cao van 30/06/2006 (10.2) heeft deze bepalingen herhaald en bevestigd]
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Carensdag 10.5.1

10.5. Carensdag
Collectieve arbeidsovereenkomst van betreffende de betaling van de carensdag 
Cao van 7.12.2000 (KB 14.1.2002, BS 19.1.2002)

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van :

• de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn;
• de psychiatrische verzorgingstehuizen;
• de samenwerkingsverbanden voor de oprichting en het beheer van initiatieven van beschut wonen;
• de rusthuizen voor bejaarden;
• de rust- en verzorgingstehuizen;
• de serviceflats en dienstencentra die verzorging verlenen ten gunste van bejaarden;
• de revalidatiecentra;
• de thuisverpleging;
• de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België.

Onder « werknemers » wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst geeft uitvoering aan het punt 8 van het federaal meerjaren-
plan van 1 maart 2000.

Artikel 3
In afwijking van de bepalingen, voorzien in de artikelen 52, 71 en 72 van de wet van 3 juli 1978 (BS 
22.8.1978) betreffende de arbeidsovereenkomsten, wordt de betaling van de carensdag - dit wil zeg-
gen de eerste dag afwezigheid wegens ziekte of ongeval (behalve arbeidsongeval of beroepsziekte) 
- ten laste genomen door de werkgever vanaf 1 januari 2001.

Artikel 4
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2001.

De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst stellen de algemene regelen vast welke van 
toepassing zijn op al de werknemers en beogen slechts minima te bepalen terwijl aan de partijen de 
vrijheid wordt overgelaten gunstiger voorwaarden overeen te komen. 

Zij mogen geen afbreuk doen aan de bepalingen welke voor de werknemers gunstiger zijn, daar 
waar dergelijke toestand bestaat. 
Zij is gesloten voor onbepaalde duur. 

Zij kan worden opgezegd door elk van de partijen met een opzegtermijn van drie maanden bij een 
ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheids-
diensten.
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HOOFDSTUK 11
IFIC
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10.5.4 Carensdag
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Volledige invoering IFIC 11.1.1

11.1. Volledige invoering nieuw loonmo-
del

Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de volledige invoering van een 
nieuw loonmodel voor de  inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeen-
schap worden erkend en/of gesubsidieerd in uitvoering van het zesde Vlaams 
intersectoraal akkoord van 30 maart 2021 voor de social/non profitsectoren voor 
de periode 2021-2025, afgesproken tussen de sociale partners enerzijds en de 
Vlaamse regering anderzijds: IFIC
Cao van 23.4.2021

Context 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel te vervangen, met ingang van de datum vermeld 
in artikel 21, §2, 2e lid: 

• de collectieve arbeidsovereenkomst van  5 april 2019 betreffende de invoering van een nieuw 
loonmodel voor de  inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend 
en/of gesubsidieerd, later gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2019 
(156727/CO/330);

• de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 april 2019 betreffende het bepalen van het percentage 
van de delta betreffende de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 april 2019 in uitvoering van 
het Vlaams intersectoraal akkoord van 8 juni 2018 betreffende de invoering van een nieuw 
loonmodel voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend 
en/of gesubsidieerd (163538/CO/330).

Het nieuwe loonmodel wordt in 2 fasen ingevoerd, waarbij de 1e fase werd gerealiseerd bij collectieve 
arbeidsovereenkomst van  5 april 2019 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de  
inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd en 
de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 april 2019 betreffende het bepalen van het percentage 
van de delta betreffende de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 april 2019 in uitvoering van het 
Vlaams intersectoraal akkoord van 8 juni 2018 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel 
voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesub-
sidieerd. De tweede én laatste fase wordt gerealiseerd door deze collectieve arbeidsovereenkomst. 
Deze laatste fase betekent meteen ook de uitrol aan 100% van de IFIC barema’s of de volledige 
invoering van het IFIC loonmodel. 

HOOFDSTUK 1 - TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1
§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van 

de hierna vermelde inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend 
en/of gesubsidieerd:
• de categorale ziekenhuizen (dit is elk ziekenhuis dat uitsluitend beschikt over een G-dienst (re-

validatie van geriatrische patiënten) en/of een Sp-dienst (gespecialiseerde dienst voor behande-
ling en revalidatie) als vermeld in artikel 5, §1, I, eerste lid, 3° en 4°, van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen) ;

• de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de dagverzorgingscentra, de 
assistentiewoningen, de centra voor kortverblijf voor bejaarden;

• de psychiatrische verzorgingstehuizen;
• de initiatieven van beschut wonen;
• de revalidatiecentra  met uitsluiting van, de instellingen waarmee het Verzekeringscomité van 

het Riziv op voorstel van het College van geneesheren directeurs, in uitvoering van artikel 22, 
6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke-
ringen gecoördineerd op 14 juli 1994, een overeenkomst heeft gesloten en die niet vallen onder 
de toepassing van artikel 5, § 1, I, 5° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
van de instellingen.
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§2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op het leidinggevend personeel zoals 
bedoeld in art. 4, 4° van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen behoudens 
wanneer het een sectorale referentiefunctie betreft zoals bedoeld in de collectieve arbeidsovereen-
komst van 28 september 2016 tot het bepalen van sectorale referentiefuncties en een sectorale 
functieclassificatie (135642/CO/330) zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 
19 april 2021 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016 tot het 
bepalen van sectorale referentiefuncties  en een sectorale functieclassificatie, noch op de artsen.

HOOFDSTUK 2 - DOEL

Artikel 2
§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel nieuwe loonschalen vast te stellen ten behoeve 

van ondernemingen en hun werknemers, behorend tot het toepassingsgebied van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst.

§2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst bepaalt de loonschalen voor de functiecategorieën zoals 
deze zijn vastgelegd in artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016 
“tot het bepalen van sectorale referentiefuncties en een sectorale functieclassificatie” (135642/
CO/330), zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2021 tot wijziging 
van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016 tot het bepalen van sectorale 
referentiefuncties  en een sectorale functieclassificatie.

§3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst bepaalt alle noodzakelijke maatregelen om de volledige 
invoering van de nieuwe loonschalen te realiseren. 

§4. Deze collectieve arbeidsovereenkomst geeft uitvoering aan : 
• hoofdstuk 2.1.1. van het vijfde Vlaams intersectoraal akkoord van 8 juni 

2018 voor de social/ non profitsectoren voor de periode 2018-2020, afgespro-
ken tussen de sociale partners enerzijds en de Vlaamse regering anderzijds. 
het Deel III – Geregionaliseerde sectoren, Punt 1 Koopkrachtmaatregelen, Punt 1.1 PC 330-Ge-
regionaliseerd, van het zesde Vlaams intersectoraal akkoord van 30 maart 2021 voor de social/
non profitsectoren voor de periode 2021-2025, afgesproken tussen de sociale partners enerzijds 
en de Vlaamse regering anderzijds.

HOOFDSTUK 3 - ALGEMENE VOORAFGAANDE PRINCIPES

Artikel 3
§1. De invoering van de nieuwe loonschalen mag op geen enkele wijze aanleiding geven tot een verla-

ging van het salaris voor de medewerkers die uiterlijk op  31 maart 2021 in dienst zijn.
§2. De werknemer in dienst heeft bij de start van deze fase van invoering van de nieuwe loonschalen 

de keuze tussen het behoud van zijn bestaande loonvoorwaarden, inbegrepen de hierbij bedongen 
toekomstige verhogingen, of een overstap naar het IFIC barema, met uitsluiting van
• de werknemer die in de vorige fase reeds gekozen heeft om naar de IFIC barema’s over te stappen
• en de werknemers die na  31 oktober 2019 in dienst zijn getreden, uitgezonderd de werknemers 

bedoeld in artikel 6 § 2 (t.t.z. verpleegkundigen met recht op een premie BBT-BBK bij hun vorige 
werkgever). 

De keuze voor het IFIC barema is onomkeerbaar. De werknemer die kiest voor het IFIC barema heeft 
bijgevolg geen recht meer op de loonschalen zoals opgenomen in het startbarema conform artikel 
9 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.
De bestaande loonvoorwaarden blijven van toepassing indien de werknemer niet kiest om het recht 
op het IFIC barema te openen. 

§3. De werknemers die vanaf 1 juli 2021 in dienst treden, genieten geen keuzerecht en vallen on-
middellijk onder de IFIC barema’s, uitgezonderd de werknemers bedoeld in artikel 6 § 2 (t.t.z. 
verpleegkundigen met recht op een premie BBT-BBK bij hun vorige werkgever).

§4. Dit keuzerecht en de gevolgen ervan worden verder gespecifieerd in hoofdstuk 7, afdeling 4 van 
deze collectieve arbeidsovereenkomst.
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Artikel 4
§1. De ondertekenende partijen erkennen dat de invoering van de nieuwe loonschalen slechts mogelijk 

is ten belope van de effectieve tenlasteneming van de globale kost ervan, door financiële middelen 
die de bevoegde voogdijoverheid recurrent garandeert. De ondertekenende partijen engageren 
zich om binnen dit gegarandeerd budgettair kader te opereren. De door de overheid beschikbaar 
gestelde budgetten kunnen enkel worden aangewend voor de doeleinden waarvoor ze zijn bedoeld.

§2. Om te kunnen nagaan hoe het door de overheid beschikbare budget zich verhoudt tot de globale 
reële kost zal een rapportering van loongegevens worden gedaan voor de jaren 2021 en 2022 . De 
sociale partners bepalen, door middel van een collectieve arbeidsovereenkomst, de termijnen, de 
modaliteiten en welke gegevens door IFIC vzw zullen worden verzameld en hoe deze gegevens zul-
len worden verzameld. De partijen benadrukken dat de extra werklast die een dergelijke maatregel 
voor de betrokken werkgevers met zich zou brengen, zoveel mogelijk moet worden vermeden.

HOOFDSTUK 4 - HET IFIC BAREMA

Artikel 5
§1. Voor elke functiecategorie zoals vastgelegd in artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst 

van 28 september 2016 “tot het bepalen van sectorale referentiefuncties en een sectorale func-
tieclassificatie” (135642/CO/330), zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 19 april 2021 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016 
tot het bepalen van sectorale referentiefuncties  en een sectorale functieclassificatie, legt on-
derhavige collectieve arbeidsovereenkomst een IFIC barema vast. De IFIC barema’s voor elke 
functiecategorie worden weergegeven in bijlage 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 
D e z e  b a r e m a ’ s  z i j n  u i t g e d r u k t  a l s  b r u t o  m a a n d l o o n . 
Elke sectorale referentiefunctie uitgeoefend door een werknemer situeert zich in een categorie 
waar een IFIC barema(s) aan gekoppeld is(zijn).

§2. In de functiecategorie 14 wordt, voor de sectorale referentiefuncties verpleegkundige, opvoeder/
begeleider en begeleider beschut wonen binnen het functiedepartement verpleging en verzorging, 
een gedifferentieerd FIC-barema bepaald:
• 14 voor de verpleegkundigen, opvoeders/begeleiders en begeleiders beschut wonen met een 

opleiding op bachelor niveau
• 14B voor de verpleegkundigen, opvoeders/begeleiders en begeleiders beschut wonen met een 

opleidingsniveau dat lager is dan bachelor niveau
§3. Voor de ontbrekende functies van verpleegkundige, opvoeder/begeleider en begeleider beschut 

wonen in categorie 14 binnen het departement verpleging-verzorging wordt een gedifferentieerd 
IFIC barema zoals vermeld in bovenstaande §2 bepaald. Deze differentiëring is van toepassing 
sinds 1 januari 2020 voor alle werknemers met zulke functies, met uitzondering van de werkne-
mers die voor 1 januari 2020 reeds betaald werden volgens een IFIC barema. Deze werknemers 
behouden –uitgezonderd een functiewijziging  - het IFIC barema dat hen werd toegewezen voor 
1 januari 2020, inclusief alle toekomstige evoluties ervan, ook wanneer na periodiek onderhoud 
van de functieclassificatie de ontbrekende functie wordt beschreven en opgenomen in de lijst van 
sectorale referentiefuncties in categorie 14 van het functiedepartement verpleging en verzorging.

§4. Sinds 1 januari 2020, is de werkgever ertoe gehouden het intern paritair overlegorgaan te informe-
ren over de creatie van iedere nieuwe ontbrekende functie in categorie 14 binnen het departement 
verpleging en verzorging. Onder intern paritair overlegorgaan wordt verstaan de Ondernemings-
raad (OR), bij ontstentenis het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) of bij 
ontstentenis de Syndicale Delegatie.

HOOFDSTUK 5 - HET IFIC BAREMA VOOR DE NIEUWE WERKNEMERS DIE IN 
DIENST TREDEN VANAF 1 JULI 2021

Artikel 6
§1. De werknemer die vanaf 1 juli 2021 in dienst treedt, heeft onmiddellijk recht op 

het IFIC barema dat hoort bij de functiecategorie die op hem van toepassing is. 
D e  I F I C  b a r e m a ’s  v o o r  e l k e  f u n c t i e c a t e g o r i e  w o r d e n  w e e r g e -
g e v e n  i n  b i j l a g e  1  v a n  d e z e  c o l l e c t i e v e  a r b e i d s o v e r e e n k o m s t . 
Deze barema’s zijn uitgedrukt als bruto maandloon.
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§2. In afwijking van §1 van dit artikel, zal de verpleegkundige die, voor zijn indiensttreding bij zijn 
nieuwe werkgever vallend onder het toepassingsgebied van deze collectieve arbeidsovereen-
komst, door middel van een attest kan bewijzen dat hij bij zijn vroegere werkgever (bedoeld 
wordt zowel de private als de publieke werkgevers) recht had op het voordeel beschreven in ar-
tikel 8 §7 (premie voor een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) en/of bijzondere beroeps-
titel (BBT)), én dat hij een verpleegkundige functie uitoefende bij zijn uitdiensttreding, én hij 
bij zijn nieuwe werkgever eveneens een verpleegkundige functie uitoefent, bij zijn indiensttre-
ding éénmalig de keuze hebben tussen een betaling van het op basis van de toegewezen func-
tiecategorie overeenstemmende IFIC barema of een betaling van de loonschalen zoals opgeno-
men in het startbarema conform artikel 9 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.   
Opdat de verpleegkundige dit voordeel kan behouden wanneer hij opnieuw van werkgever veran-
dert, zal deze verpleegkundige bij uitdiensttreding van zijn werkgever een attest ontvangen waarin 
geattesteerd wordt dat hij voldeed aan de voorwaarden die hem het recht gaven op het voordeel 
beschreven in artikel 8 §7 (premie voor een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) en/of bijzon-
dere beroepstitel (BBT)) op  1 november 2019 én dat hij op het moment van de uitdiensttreding 
een verpleegkundige functie uitoefende en nog steeds van het voordeel (premie BBT/BBK) genoot.

HOOFDSTUK 6 - HET IFIC-BAREMA VOOR DE WERKNEMERS IN DIENST TEN 
LAATSTE OP 30 JUNI 2021 EN DIE REEDS BETAALD WORDEN VOLGENS HET 
IFIC BAREMA INGEVOLGE DE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDS-
OVEREENKOMST VAN  5 APRIL 2019 BETREFFENDE DE INVOERING VAN EEN 
NIEUW LOONMODEL VOOR DE  INRICHTINGEN EN DIENSTEN DIE DOOR DE 
VLAAMSE GEMEENSCHAP WORDEN ERKEND EN/OF GESUBSIDIEERD

Dit hoofdstuk behandelt de werknemers die ten laatste op 30 juni 2021 reeds volgens het IFIC barema 
betaald worden, ofwel omwille van hun eerdere keuze ofwel omwille van indiensttreding na  oktober 2019.  
A contrario, de situatie van de werknemers die reeds voor het IFIC barema hebben gekozen, maar die ten 
laatste op 30 juni 2021 nog niet volgens de IFIC barema’s betaald worden omdat hun startbarema nog 
steeds interessanter is dan hun IFIC barema, wordt behandeld in hoofdstuk 7.

Artikel 7
§1. De werknemer die in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van  5 april 2019 betref-

fende de invoering van een nieuw loonmodel voor de  inrichtingen en diensten die door de Vlaamse 
Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd het recht heeft geopend op en betaald wordt 
volgens het IFIC barema, geniet automatisch de uitbetaling van zijn IFIC barema zoals omschreven 
in bijlage 1 van onderhavige cao voor de functiecategorie die op hem van toepassing is vanaf de 
betaling van het loon van de maand juli 2021. 

§2. Het recht op het IFIC barema vangt aan vanaf zijn indiensttredingsdatum doch niet eerder dan 1 
april 2021. Bijgevolg dient de werkgever voor de werknemer een looncorrectie te berekenen voor 
de periode tussen 1 april 2021 en 30 juni 2021. De betaling van deze looncorrectie zal gebeuren 
gelijktijdig met het loon van de maand juli 2021. 
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HOOFDSTUK 7 - HET IFIC BAREMA VOOR DE WERKNEMERS IN DIENST TEN 
LAATSTE OP 30 JUNI 2021 EN DIE NOG NIET BETAALD WORDEN VOLGENS HET 
IFIC BAREMA INGEVOLGE DE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDS-
OVEREENKOMST VAN  5 APRIL 2019 BETREFFENDE DE INVOERING VAN EEN 
NIEUW LOONMODEL VOOR DE INRICHTINGEN EN DIENSTEN DIE DOOR DE 
VLAAMSE GEMEENSCHAP WORDEN ERKEND EN/OF GESUBSIDIEERD

Dit hoofdstuk behandelt de specifieke groepen medewerkers die ten laatste op 30 juni 2021 nog niet volgens 
de IFIC barema’s betaald worden, ofwel omdat ze niet voor het IFIC barema gekozen hadden, ofwel omdat 
ze voor het IFIC barema gekozen hadden (en dus hun recht op het IFIC barema geopend hadden) maar 
hun startbarema nog steeds interessanter is dan het IFIC barema, ofwel omdat ze uitgesloten waren van 
de keuze omdat ze houder waren een premie BBT/BBK. 

AFDELING 1: INLEIDENDE BEGRIPPEN

Artikel 8
§1. Doelbarema: Het “doelbarema” is de te bereiken finale sectorale loonschaal die per sec-

torale functiecategorie wordt bepaald. Het doelbarema wordt in fasen bereikt. Het 
doelbarema wordt beschreven in bijlage 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.  
Bij het bereiken van het doelbarema is het IFIC barema gelijk aan het doelbarema. 

§2. Startbarema: Het “startbarema” is de loonschaal die van toepassing is op het ogenblik dat de 
werknemer zijn recht op het IFIC barema effectief aanvangt, en die het vertrekpunt vormt voor 
het bepalen van het IFIC barema.

Het startbarema wordt verder beschreven in artikel 9 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 
§3. IFIC barema: Het “IFIC barema” is de minimale loonschaal waarop de werknemer recht heeft en 

die wordt opgemaakt voor elke fase. Bij het bereiken van het doelbarema stemt het IFIC barema 
overeen met het doelbarema. Zolang het doelbarema niet is bereikt, wordt het IFIC barema geba-
seerd op de combinatie van het startbarema en het doelbarema dat aan de werknemer is toegekend.

Opmerking:
In het kader van de volledige invoering van het nieuwe loonmodel zoals geregeld in de huidige over-
eenkomst wordt het IFIC barema gelijk aan het IFIC barema aan 100% en gelijk aan het Doelbarema, 
en dit vanaf 1 april 2021.
Het IFIC barema, alsook een verdere specificering van de rechthebbende werknemers, worden verder 
beschreven in artikel 10 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

§4. Haard– of standplaatstoelage: het aan de werknemer toegekende voordeel conform:
• De collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2002 (KB 23/10/2002 – BS 5/11/2002) 

betreffende de toekenning van een haard- of standplaatstoelage, afgesloten in het Paritair Comité 
voor de gezondheidsdiensten (64175/CO/305).

• De collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000 betreffende de toekenning van een 
haard- en of standplaatstoelage (56976/CO/305).

§5. Functiecomplement: het aan de werknemer toegekende voordeel conform: 
• De collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006 (KB 1/10/2008 – BS 27/11/2008) betref-

fende de toekenning van een functiecomplement voor sommige werknemers, diensthoofden in 
functie, afgesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten (89936/CO/305).

§6. Functietoeslag: het aan de werknemer toegekende voordeel conform 
• De collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1992 betreffende de functietoeslag voor de hoof-

den, afgesloten tussen de werknemersorganisaties en de werkgeversorganisaties (uitgezonderd 
Becoprivé), vertegenwoordigd in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen.

• De collectieve arbeidsovereenkomst van 26 augustus 1992 betreffende de toekenning van een 
functietoeslag voor de diensthoofden, afgesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheids-
inrichtingen – en diensten (31.034/CO/305.02).

§7. Premie voor een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) en/of bijzondere beroepstitel (BBT): het 
aan de werknemer toegekende voordeel conform:
• Hoofdstuk 1 van het Koninklijk besluit van 28 december 2011 betreffende uitvoering van het 

attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, 
wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke 
prestaties zoals gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 tot wijziging 
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van artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 december 2011 betreffende uitvoering van het 
attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, 
wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke 
prestaties. 

AFDELING 2: HET BEPALEN VAN HET STARTBAREMA VAN DE WERKNEMER 

Artikel 9
§1. Het startbarema is gelijk aan de op de werknemer van toepassing zijnde loonschaal in de on-

derneming op 31 maart 2021, inbegrepen de hierbij bedongen toekomstige verhogingen.  
Het startbarema is, in voorkomend geval, minimaal gelijk aan de van toepassing zijnde secto-
rale loonschaal, conform de collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten in het Paritair Comité 
voor de gezondheidsdiensten – en inrichtingen van toepassing op de ondernemingen en werkne-
mers die gevat worden door het toepassingsgebied van deze collectieve arbeidsovereenkomsten. 
De sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten die van toepassing zijn, wor-
den opgenomen in bi j lage 2 van deze col lectieve arbeidsovereenkomst .  
Bijlage 3 bepaalt enkele veel gebruikte barema’s die niet zijn opgenomen in de collectieve arbeids-
overeenkomsten opgenomen in bijlage 2.

§2. Om het startbarema te bepalen wordt de op de werknemer van toepassing zijnde loonschaal, in 
voorkomend geval voor elk anciënniteitsjaar van de loonschaal, verhoogd met de looncomponenten 
waarop de werknemer recht heeft, conform de collectieve arbeidsovereenkomsten en de Koninklijke 
besluiten vermeld in artikel 8 §4 t.e.m. §7. Het betreft meer bepaald:
• De haard- of standplaatstoelage
• Het functiecomplement
• De functietoeslag
• De premie voor een bijzondere beroepsbekwaamheid en/of een bijzondere beroepstitel.

§3. Behalve de looncomponenten vermeld in §2 hierboven, mag het startbarema dat van toepassing is 
op de werknemer slechts verhoogd worden met andere looncomponenten voor zover die cumulatief 
aan de 3 volgende voorwaarden voldoen:
• Onderworpen aan de sociale zekerheid (RSZ);
• Functiegebonden;
• Collectief toegekend aan alle werknemers die dezelfde functietoewijzing hebben gekregen in 

de instelling.
§4. De onderdelen van het startbarema vermeld in § 2 en 3 van dit artikel die toegekend worden over 

een andere betaalperiode dan maandelijks, moeten worden omgezet in bruto maandbedragen. 
Het bruto maandbedrag is gelijk aan het door twaalf gedeelde jaarbedrag, met twee decimalen na de komma. 
De afrondingen gebeuren door het cijfer na de af te ronden decimaal te verwaarlozen als het lager 
is dan vijf en door het af te ronden decimaal naar de hogere eenheid te brengen als gelijk is aan 
of hoger is dan vijf.

§5. Indien een werknemer meerdere functies uitoefent, vastgelegd in meer dan één arbeidsovereen-
komst, dan wordt het startbarema bepaald voor elke arbeidsovereenkomst apart.

AFDELING 3: HET BEPALEN VAN HET IFIC BAREMA 

Artikel 10
§1. Vanaf 1 april 2021 is het IFIC barema gelijk aan het barema omschreven in bijlage 1 voor de func-

tiecategorie die op de werknemer van toepassing is.
§2. Indien een werknemer meerdere functies uitoefent, vastgelegd in meer dan één arbeidsovereen-

komst, dan wordt het IFIC barema bepaald voor elke arbeidsovereenkomst apart.
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AFDELING 4: DE KEUZE VAN DE WERKNEMER 

Artikel 11
§1. De werknemer heeft op het moment van de volledige invoering van het nieuwe loonmodel  een-

malig de keuze tussen het behoud van zijn bestaande loonvoorwaarden, inbegrepen de hierbij 
bedongen toekomstige verhogingen, of voor het IFIC barema, zoals beschreven in artikel 10 van 
deze overeenkomst, met uitsluiting van de werknemer die in de vorige fase reeds gekozen heeft 
om naar de IFIC- barema’s over te stappen .

§2. De keuze voor het IFIC barema is onomkeerbaar. De werknemer die kiest voor het IFIC barema 
heeft bijgevolg geen recht meer op de loonschalen zoals opgenomen in het startbarema conform 
artikel 9 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.

§3. De werknemer die kiest voor het IFIC barema, maar zich op het ogenblik van de keuze in een anci-
enniteitsjaar bevindt waar het startbarema hoger is dan het IFIC barema, behoudt zijn bestaande 
loonvoorwaarden, inbegrepen de hierbij bedongen toekomstige verhogingen, tot de maand waarop 
het IFIC barema nominaal hoger ligt dan het startbarema, aan eenzelfde tewerkstellingsbreuk. 
Vanaf die maand volgt hij het IFIC barema.

§4. De verpleegkundige die op 30 juni 2021 nog steeds begunstigde is van het voordeel beschre-
ven in artikel 8 §7 (premie voor een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) en/of bijzondere 
beroepstitel (BBT)) wordt niet langer uitgesloten van het keuzerecht voorzien in §1 van dit artikel.  
De verpleegkundige die de keuze maakt om vanaf 1 april 2021 over te stappen naar het IFIC 
barema, heeft in september 2021 nog recht op de betaling van de op hem van toepassing 
zijnde premie BBT-BBK, en dit pro rata het aantal maanden dat hij nog niet betaald werd vol-
gens het IFIC barema tijdens de lopende referteperiode (1 september 2020 tot 31 augus-
tus 2021). Eenzelfde pro rata regeling geldt indien de effectieve betaling van het IFIC barema 
op een later moment zal gebeuren als gevolg van de maatregel voorzien in §3 van dit artikel. 
2De verpleegkundige die niet kiest voor het IFIC barema behoudt zijn bestaan-
de loonvoorwaarden inbegrepen het voordeel beschreven in artikel 8 §7 (premie voor 
een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) en/of bijzondere beroepstitel (BBT).   
Opdat de verpleegkundige dit voordeel kan behouden wanneer hij opnieuw van werkgever 
verandert, zal deze verpleegkundige bij uitdiensttreding van zijn werkgever een attest ontvangen 
waarin geattesteerd wordt dat hij voldeed aan de voorwaarden die hem het recht gaven op het 
voordeel beschreven in artikel 8 §7 (premie voor een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) en/of 
bijzondere beroepstitel (BBT)) op  1 november 2019 én dat hij op het moment van de uitdiensttreding 
een verpleegkundige functie uitoefende en nog steeds van het voordeel (premie BBT/BBK) genoot.

§5. Indien het voordeel beschreven in artikel 8 §7 (premie voor een bijzondere beroepsbekwaam-
heid (BBK) en/of bijzondere beroepstitel (BBT)) wijzigt (i.c. verlaagt dan wel wegvalt) door 
een beslissing van de subsidiërende overheid, geniet de verpleegkundige die nog steeds be-
gunstigde is van het voordeel beschreven in artikel 8 §7 (premie voor een bijzondere be-
roepsbekwaamheid (BBK) en/of bijzondere beroepstitel (BBT)) in afwijking op de bepalingen 
van artikel 11, §1, opnieuw het keuzerecht conform de bepalingen in onderhavige afdeling 4.  
In afwijking op de bepalingen van artikel 12, informeert de werkgever uiterlijk één maand na de inwerking-
treding van de gewijzigde regelgeving de werknemer gevat door deze paragraaf over de keuzemogelijkheid.  
In afwijking op paragraaf 6 van artikel 11, is de  werknemer verplicht zijn keuze schriftelijk be-
kend te maken aan de werkgever binnen een termijn van 1 maand, gerekend vanaf de datum van 
ontvangst door de werknemer van de voor het maken van zijn keuze noodzakelijke informatie, 
verstrekt door de werkgever. 

§6. De werknemer bedoeld in §1 van dit artikel is verplicht zijn keuze schriftelijk bekend te ma-
ken aan de werkgever  op uiterlijk 30 juni 2021. De werknemer die binnen deze termijn 
geen keuze heeft bekend gemaakt, behoudt zijn bestaande loonvoorwaarden, inbegrepen 
de hierbij bedongen toekomstige verhogingen, en opent niet het recht op het IFIC barema.  
De werknemer die opteert om over te stappen naar het IFIC barema, geniet de uitbetaling 
van zijn IFIC barema voor het eerst vanaf de betaling van het loon van de maand juli 2021.  
Het recht op het IFIC barema vangt aan vanaf zijn indiensttredingsdatum doch niet eerder dan 1 
april 2021. Bijgevolg dient de werkgever voor de werknemer een looncorrectie te berekenen voor de 
periode tussen 1 april 2021 en 30 juni 2021 voor zover de werknemer nog in dienst is op 1 juni 2021. 
De betaling van deze looncorrectie zal gebeuren gelijktijdig met het loon van de maand juli 2021. 
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Artikel 12 
§1. De werkgever informeert de werknemer gevat door dit hoofdstuk ten laatste op 1 juni 2021 

over de keuzemogelijkheid conform de bepalingen van artikel 11. Hiertoe bezorgt hij de 
werknemer een overzicht van zijn startbarema en het IFIC barema dat ingaat vanaf 1 april 
2021, en informeert hij de werknemer over de bepalingen van artikel 11. De werkgever in-
formeert de werknemer vóór de eerste dag waarop de werknemer zijn keuze kan maken.  
De werkgever geeft de werknemer een berekening van het cumulatief loon over de resterende 
loopbaan dat hij nog zou verdienen in elk van beide barema’s, vanaf 1 april 2021. Hierbij wordt 
vertrokken van de baremieke anciënniteit op 1 april 2021, de leeftijd van de werknemer, zijn 
wettelijke pensioenleeftijd, zijn arbeidstijd, waarbij voor wat betreft deze berekening wordt ver-
ondersteld dat de werknemer in dezelfde functie zou blijven en effectieve prestaties levert tot het 
einde van zijn loopbaan. 

§2. De berekening van het cumulatief loon zoals bedoeld in voorgaande paragraaf dient te gebeuren 
met de tool die door de VZW IFIC ter beschikking wordt gesteld.

HOOFDSTUK 8 - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 13 -  Integratie loonschalen en looncomponenten
De werknemer waarop het IFIC barema van toepassing is, heeft vanaf dit moment en voor de duur-
tijd van de verdere loopbaan, hier bovenop geen recht meer op de voordelen zoals bedoeld in de 
collectieve arbeidsovereenkomsten en de koninklijke besluiten opgenomen in artikel 8 § 4 t.e.m. 
§7. Deze voordelen zijn in het IFIC barema geïntegreerd. 
De werknemer die kiest voor het IFIC barema heeft bijgevolg geen recht meer op de loonschalen 
zoals opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomsten bijlage 2 of de loonschalen opgenomen 
in bijlage 3.

 Artikel 14 - Verloning hybride functies
§1. De werknemer aan wie een hybride sectorale referentiefunctie werd toegekend, conform de bepalin-

gen in bijlage 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 april 2019 betreffende de procedures 
voor de invoering van een nieuwe sectorale functieclassificatie alsook voor de rapportering aan de 
vzw if-ic, wordt een maandloon toegekend dat samengesteld wordt pro rata de arbeidstijd die de 
werknemer besteedt aan elk van de sectorale referentiefuncties. 

§2. Wanneer de hoogst geklasseerde sectorale referentiefunctie voor 70% of meer deel uitmaakt van 
de contractuele arbeidstijd van de werknemer, dan wordt de werknemer voor 100% van zijn con-
tractuele arbeidstijd vergoed aan het IFIC barema voor deze functie.

Artikel 15 - Index
§1. De in bijlage 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst voorziene ’IFIC bare-

ma’s, evenals de werkelijk uitbetaalde lonen,  worden gekoppeld aan het spilin-
dexcijfer 103.04 (basis 2013), 1 juni 2017.[(gewijzigd door cao van 11.10.2021)]  
De aanpassing gebeurt overeenkomstig de modaliteiten welke zijn vastgesteld bij de wet van 2 
augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toela-
gen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de 
bezoldigingsgrenzen waarmede rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen 
van de sociale zekerheid van de arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd 
aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld.

§2. He t  g e ï n d e xe e rd e  I F IC- b a re m a  i s  e e n  b a re m a  m e t  t w e e  d e c i m a l e n . 
De afronding gebeurt door het cijfer na de af te ronden decimaal te verwaarlozen als het lager is 
dan vijf en door het af te ronden decimaal naar de hogere eenheid te brengen als gelijk is aan of 
hoger is dan vijf.

Artikel 16 - Uurloon
Het geïndexeerde uurloon (in het stelsel van de 38-urenweek) is gelijk aan:
maandloon x 12 / 1976
Het resultaat van deze berekening is een uurloon met vier decimalen.
De afronding gebeurt door het cijfer na de af te ronden decimaal te verwaarlozen als het lager is 
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dan vijf en door het af te ronden decimaal naar de hogere eenheid te brengen als gelijk is aan of 
hoger is dan vijf.

Artikel 17 - Informatie aan de werknemer die recht heeft op het IFIC barema
Ten einde de correcte toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst te kunnen verifiëren 
maakt de werkgever schriftelijk aan de werknemer bedoeld in hoofdstuk 7, artikel 11, § 1 over:

• De code(s) en de titel(s) van de aan de werknemer toegekende sectorale referentiefunctie(s) zoals 
opgenomen in bijlage 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016 “tot het 
bepalen van sectorale referentiefuncties en een sectorale functieclassificatie”;

• De gecombineerde baremacode(s) van het startbarema en het IFIC-barema;
• De baremacode(s) van het IFIC barema 
• Deze baremacode(s) wordt(worden) vooraf gegaan door het woord « IFIC barema » indien het 

IFIC barema wordt toegekend aan de betrokken werknemer; 
• De baremieke anciënniteit van de werknemer in jaren en maanden op 1 april 2021;
• Voor werknemers in dienst op 30 juni 2021, die nog niet betaald worden volgens het IFIC ba-

rema, dient ook te worden vermeld welke looncomponenten voorzien in artikel 8 §4 tem §7 in 
het startbarema werden geïntegreerd;

• In voorkomend geval worden de looncomponenten vermeld die worden bedoeld in artikel 9 §3 
• In voorkomend geval wordt het huisbarema vermeld dat van toepassing is op de betrokken 

werknemer.
Voor de toepassing van dit artikel wordt de incorporatie in een schriftelijke overeenkomst tussen 
de werkgever en de betrokken werknemer ook beschouwd als een schriftelijke kennisgeving.

Artikel 18 - Verworven anciënniteit
De werknemer die het recht opent op het IFIC barema behoudt zijn verworven baremieke anciën-
niteit als vertrekpunt voor de verdere evolutie van de anciënniteit

Artikel 19 - Verworven anciënniteit bij functiewijziging 
Bij wijziging van functie binnen dezelfde onderneming, heeft de werknemer onmiddellijk recht op 
de verworven baremieke anciënniteit in de vorige functie.

Artikel 20
Procedures en van toepassing zijnde baremieke overgangsmaatregelen in het kader van het perio-
dieke onderhoud van de sectorale functieclassificatie. 
De collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2021 betreffende de procedures en van toepassing 
zijnde baremieke overgangsmaatregelen in het kader van het periodieke onderhoud van de sectorale 
functieclassificatie beschrijft de maatregelen die genomen worden om de gevolgen van het onder-
houd van het functietapijt zoals voorzien in artikel 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 
28 september 2016 tot het bepalen van sectorale referentiefuncties  en een sectorale functieclas-
sificatie op te vangen, zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2021 
tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016 tot het bepalen van 
sectorale referentiefuncties  en een sectorale functieclassificatie.

HOOFDSTUK 9 - SLOTBEPALINGEN

Artikel 21
§1. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de sectorale implementatie bedongen in onderhavige 

overeenkomst beperkt wordt ten belope van de effectieve tenlasteneming van de globale kost 
ervan, die door de bevoegde voogdijoverheid middels structurele financiering ten behoeve van de 
invoering ter beschikking gesteld wordt aan de sector.

§2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2021 , met uitzondering van artikel 1 en 
hoofdstuk 7 die in werking treden op het moment van afsluiten van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde duur en vervangt vanaf 1 juli 2021 
• de collectieve arbeidsovereenkomst van van 5 april 2019 in uitvoering van het Vlaams inter-

sectoraal akkoord van 8 juni 2018 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de 
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inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd 
(registratienummer 156.727/CO/330) , evenals de wijzigingen voorzien bij collectieve arbeids-
overeenkomst van 22 november 2019 (registratienummer xx/330)  

• de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 april 2019 betreffende het bepalen van het percentage 
van de delta betreffende de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 april 2019 in uitvoering van 
het Vlaams intersectoraal akkoord van 8 juni 2018 betreffende de invoering van een nieuw 
loonmodel voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend 
en/of gesubsidieerd (registratienummer 163.538/CO/330).

§3. Zij kan op verzoek van de meest gerede ondertekenende partij worden herzien of opgezegd met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van twaalf maanden. 

§4. De organisatie die het initiatief tot herziening of opzegging neemt, moet in een gewone brief aan 
de Voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en – diensten de redenen 
ervan aangeven en amendementsvoorstellen indienen. De andere organisaties verbinden zich ertoe 
deze binnen een maand na ontvangst ervan in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen 
en - diensten te bespreken.

Artikel 22 
Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsover-
eenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werkne-
mersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de 
notulen van de vergadering die zijn ondertekend door de voorzitter en de secretaris en goedgekeurd 
door de leden.

BIJLAGEN
Bijlage 1: IFIC barema’s/IFIC-doelbarema
Bijlage 2: Lijst van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten.
Bijlage 3: Loonschalen buiten collectieve arbeidsovereenkomst (cfr. Artikel 9, §1, 3de lid)
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BIJLAGE 1 : IFIC-BAREMA’S/ DOELBAREMA’S  
Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2021 betreffende de volledige invoering van een nieuw 
loonmodel voor de federale gezondheidsdiensten : IFIC

Zie volgende bladzijden
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ANC CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7 CAT 8 CAT 9 CAT 10 CAT 11 CAT 12

0 1903,79 1913,99 1942,67 1982,09 2027,14 2083,44 2151,02 2235,48 2336,84

1 1938,72 1956,21 1987,46 2029,62 2077,00 2134,49 2203,48 2282,42 2395,26

2 1971,62 1989,12 2022,81 2067,59 2117,20 2175,81 2246,14 2326,76 2450,65

3 2002,57 2020,07 2056,09 2103,38 2155,11 2214,77 2286,37 2368,57 2503,07

4 2031,65 2049,14 2087,39 2137,05 2190,81 2251,46 2324,25 2407,94 2552,59

5 2058,94 2076,43 2116,78 2168,71 2224,38 2285,97 2359,87 2444,95 2599,31

6 2084,52 2109,30 2151,64 2205,71 2263,20 2325,66 2400,62 2479,72 2643,32

7 2108,47 2133,26 2177,48 2233,57 2292,78 2356,06 2432,00 2512,34 2684,71

8 2130,88 2155,67 2201,66 2259,67 2320,50 2384,56 2461,42 2542,91 2723,60

9 2151,83 2176,62 2224,29 2284,10 2346,46 2411,23 2488,96 2571,53 2760,10

10 2171,40 2196,19 2245,43 2306,94 2370,73 2436,18 2514,72 2598,31 2794,31

11 2189,67 2221,74 2272,47 2335,57 2400,72 2466,79 2546,09 2623,33 2826,34

12 2206,70 2238,78 2290,89 2355,50 2421,91 2488,57 2568,57 2646,70 2856,31

13 2222,58 2254,66 2308,08 2374,08 2441,68 2508,90 2589,56 2668,51 2884,33

14 2237,38 2269,46 2324,09 2391,41 2460,13 2527,85 2609,13 2688,84 2910,50

15 2251,16 2283,24 2339,01 2407,56 2477,32 2545,52 2627,37 2707,80 2934,93

16 2260,27 2299,64 2356,37 2425,97 2500,62 2566,14 2648,42 2722,10 2967,74

17 2268,73 2308,10 2365,73 2436,30 2515,53 2578,53 2661,21 2735,39 2998,43

18 2276,58 2315,95 2374,43 2445,89 2529,40 2590,04 2673,10 2747,75 3027,11

19 2283,87 2323,24 2382,50 2454,80 2542,31 2600,74 2684,15 2759,23 3053,90

20 2290,64 2330,01 2389,99 2463,07 2554,31 2610,68 2694,41 2769,89 3078,89

21 2296,91 2343,58 2404,23 2478,04 2572,75 2627,20 2711,23 2779,79 3102,20

22 2302,73 2349,40 2410,68 2485,17 2583,11 2635,77 2720,07 2788,99 3123,93

23 2308,13 2354,80 2416,66 2491,78 2592,74 2643,72 2728,28 2797,52 3144,16

24 2313,14 2359,80 2422,20 2497,91 2601,67 2651,10 2735,90 2805,43 3163,00

25 2317,78 2364,44 2427,35 2503,59 2609,96 2657,94 2742,96 2812,78 3180,53

26 2322,08 2376,04 2439,41 2516,15 2624,95 2671,58 2756,81 2819,59 3196,84

27 2326,06 2380,02 2443,82 2521,04 2632,09 2677,47 2762,88 2825,90 3212,00

28 2329,76 2383,71 2447,92 2525,57 2638,72 2682,92 2768,52 2831,75 3226,09

29 2333,18 2387,13 2451,71 2529,76 2644,86 2687,98 2773,74 2837,18 3239,18

30 2336,35 2390,30 2455,23 2533,65 2650,55 2692,67 2778,58 2842,21 3251,34

31 2339,28 2400,48 2465,73 2544,49 2663,08 2704,25 2790,30 2846,87 3262,63

32 2342,00 2403,20 2468,74 2547,83 2667,97 2708,27 2794,46 2851,18 3273,10

33 2344,52 2405,72 2471,53 2550,92 2672,50 2712,00 2798,31 2855,18 3282,83

34 2346,85 2408,05 2474,12 2553,78 2676,71 2715,46 2801,87 2858,89 3291,85

35 2349,01 2410,21 2476,52 2556,43 2680,60 2718,65 2805,17 2862,32 3300,21
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CAT 13 CAT 14B CAT 14 CAT 15 CAT 16 CAT 17 CAT 18 CAT 19 CAT 20

2415,67 2415,67 2612,75 2798,57 3051,96 3299,73 3626,32 3952,91 4279,51

2488,14 2497,80 2706,81 2899,32 3164,89 3415,22 3753,24 4091,27 4429,29

2557,19 2576,36 2796,95 2995,87 3273,21 3525,78 3874,75 4223,72 4572,69

2622,82 2651,31 2883,10 3088,15 3376,83 3631,37 3990,79 4350,21 4709,63

2685,10 2722,65 2965,25 3176,14 3475,72 3731,96 4101,34 4470,71 4840,09

2744,07 2790,42 3043,40 3259,85 3569,86 3827,59 4206,43 4585,27 4964,11

2799,82 2854,67 3117,59 3339,32 3659,31 3918,31 4306,13 4693,94 5081,76

2852,43 2915,47 3187,89 3414,62 3744,12 4004,21 4400,53 4796,85 5193,17

2902,02 2972,90 3254,39 3485,85 3824,39 4085,42 4489,77 4894,13 5298,49

2948,68 3027,08 3317,18 3553,10 3900,23 4162,05 4574,00 4985,94 5397,88

2992,53 3078,10 3376,39 3616,52 3971,77 4234,27 4653,36 5072,45 5491,55

3033,70 3126,09 3432,13 3676,22 4039,16 4302,23 4728,05 5153,87 5579,69

3072,31 3171,18 3484,54 3732,36 4102,56 4366,11 4798,25 5230,39 5662,53

3108,47 3213,49 3533,76 3785,08 4162,12 4426,07 4864,14 5302,22 5740,29

3142,32 3253,14 3579,93 3834,54 4218,01 4482,29 4925,93 5369,57 5813,21

3173,97 3290,28 3623,20 3880,88 4270,41 4534,96 4983,81 5432,67 5881,52

3211,42 3325,02 3668,21 3929,09 4326,11 4582,84 5036,43 5490,03 5943,62

3246,48 3357,49 3710,35 3974,24 4378,30 4627,60 5085,62 5543,65 6001,67

3279,26 3387,82 3749,79 4016,48 4427,16 4669,41 5131,57 5593,73 6055,89

3309,89 3416,13 3786,65 4055,96 4472,86 4708,43 5174,45 5640,47 6106,49

3338,48 3442,54 3821,09 4092,85 4515,57 4744,82 5214,45 5684,07 6153,70

3365,16 3467,15 3853,23 4127,28 4555,45 4778,75 5251,73 5724,71 6197,70

3390,04 3490,09 3883,22 4159,39 4592,67 4810,36 5286,47 5762,58 6238,69

3413,21 3511,44 3911,16 4189,33 4627,38 4839,79 5318,81 5797,83 6276,85

3434,80 3531,31 3937,20 4217,22 4659,73 4867,17 5348,91 5830,64 6312,38

3454,90 3549,79 3961,45 4243,19 4689,86 4892,65 5376,91 5861,16 6345,42

3473,59 3566,98 3984,02 4267,36 4717,91 4916,34 5402,94 5889,54 6376,14

3490,98 3582,96 4005,01 4289,85 4744,01 4938,36 5427,14 5915,92 6404,70

3507,15 3597,80 4024,53 4310,76 4768,29 4958,82 5449,62 5940,43 6431,23

3522,17 3611,59 4042,67 4330,19 4790,86 4977,82 5470,51 5963,19 6455,88

3536,12 3624,39 4059,53 4348,25 4811,84 4995,47 5489,90 5984,33 6478,76

3549,08 3636,27 4075,19 4365,02 4831,33 5011,85 5507,90 6003,95 6500,01

3561,11 3647,30 4089,73 4380,60 4849,43 5027,05 5524,61 6022,16 6519,72

3572,28 3657,54 4103,23 4395,06 4866,24 5041,15 5540,11 6039,06 6538,01

3582,64 3667,03 4115,76 4408,48 4881,84 5054,23 5554,48 6054,73 6554,98

3592,25 3675,83 4127,38 4420,93 4896,32 5066,37 5567,82 6069,27 6570,72
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BIJLAGE 2 - LIJST VAN SECTORALE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOM-
STEN

Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2021 betreffende de volledige invoering van een nieuw 
loonmodel voor de  inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/
of gesubsidieerd in uitvoering van het zesde Vlaams intersectoraal akkoord van 30 maart 2021 voor 
de social/non profitsectoren voor de periode 2021-2025, afgesproken tussen de sociale partners 
enerzijds en de Vlaamse regering anderzijds: IFIC

PVT en beschut wonen
Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009 (KB 07/05/2010-BS 27/07/2010) betreffende 
de arbeids- en loonvoorwaarden, afgesloten in het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen- 
en diensten (91588/co/330).

Ouderenzorg
Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009 (KB 28/06/2009-BS 01/01/2009) betreffende 
de harmonisatie van de baremieke weddeschalen van de rustoorden voor bejaarden en van de rust 
en verzorgingstehuizen met de baremieke weddeschalen voor het personeel van de privé- zieken-
huizen.( 91044/co/330)

Revalidatiecentra
Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009 (KB 03/08/2012-BS 09/11/2012) betreffende 
de arbeids- en loonvoorwaarden in de
Revalidatiecentra, afgesloten in het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen- en diensten.
(91047/co/330)

Collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten voor alle federale gezondheidsdien-
sten.

Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2013 (KB 12/05/2014-BS 29/10/2014) betref-
fende de harmonisatie van de barema’s van de zorgkundigen, afgesloten in het paritair comité voor 
de gezondheidsinrichtingen- en diensten. (118385/co/330)

Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 1975 (KB 27/04/1977-BS 17/05/1977) tot vaststelling 
van de berekening van de anciënniteit bij de indienstneming van bepaalde werknemers, afgesloten 
in het paritair comité voor de gezondheidsdiensten (305.00).

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2003 (KB 07/06/2004-BS 07/07/2004) betreffende 
de vaststelling van de berekeningswijze van de anciënniteit van de werknemers die met succes een 
vorming tot verpleegkundige voltooid hebben, afgesloten in het paritair comité voor de gezond-
heidsdiensten. (69047/co/305)

Assistentiewoningen
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van 9 december 2019
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BIJLAGE 3 LOONSCHALEN BUITEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CFR. ARTIKEL 
9, §1, 3E LID)

De loonschalen opgenomen in deze bijlage zijn vaak gebruikte loonschalen die niet opgenomen 
zijn in andere sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten vermeld in bijlage 2 van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst. 

De loonschalen in deze bijlage worden geïndexeerd op dezelfde wijze als voorzien in artikel 19 van de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009 (KB 07/05/2010-BS 27/07/2010) betreffende 
de arbeids- en loonvoorwaarden, afgesloten in het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen- 
en diensten (91588/co/330).

Bij het sluiten van deze collectieve arbeidsovereenkomst geldt de vereffeningscoëfficiënt van 170,69% 
die sinds 1 september 2018 van kracht is.
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11.2. Procedures onderhoud IFIC
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de procedures en van toepassing 
zijnde baremieke overgangsmaatregelen in het kader van het periodieke onder-
houd van de sectorale functieclassificatie voor de  inrichtingen en diensten die 
door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd : IFIC
Cao van 23.4.2021

HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1.
§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van 

de hierna vermelde inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend 
en/of gesubsidieerd:
• de categorale ziekenhuizen (dit is elk ziekenhuis dat uitsluitend beschikt over een G-dienst (re-

validatie van geriatrische patiënten) en/of een Sp-dienst (gespecialiseerde dienst voor behande-
ling en revalidatie) als vermeld in artikel 5, §1, I, eerste lid, 3° en 4°, van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen);

• de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de dagverzorgingscentra, de 
assistentiewoningen, de centra voor kortverblijf voor bejaarden;

• de psychiatrische verzorgingstehuizen;
• de initiatieven van beschut wonen;
• de revalidatiecentra  met uitsluiting van, de instellingen waarmee het Verzekeringscomité van 

het Riziv op voorstel van het College van geneesheren directeurs, in uitvoering van artikel 22, 
6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke-
ringen gecoördineerd op 14 juli 1994, een overeenkomst heeft gesloten en die niet vallen onder 
de toepassing van artikel 5, § 1, I, 5° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
van de instellingen;

• de multidisciplinaire begeleidingsequipes en netwerken palliatieve zorgen;
§2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op leidinggevend personeel zoals be-

doeld in art. 4, 4° van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen behoudens 
wanneer het een sectorale referentiefunctie betreft zoals bedoeld in de collectieve arbeidsovereen-
komst van 28 september 2016 tot het bepalen van sectorale referentiefuncties en een sectorale 
functieclassificatie (135642/CO/330) zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 
19 april 2021 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016 tot het 
bepalen van sectorale referentiefuncties  en een sectorale functieclassificatie, noch op de artsen. 

HOOFDSTUK 2: DOEL

Artikel 2.
§1. De sectorale functieclassificatie zoals vastgesteld door de collectieve arbeidsovereenkomst van 

28 september 2016 “tot het bepalen van sectorale referentiefuncties en een sectorale functieclas-
sificatie” (hierna genoemd CAO “classificatie”) is evolutief. Het periodieke onderhoud ervan is 
voorzien in artikel 8 van deze bovenvermelde collectieve arbeidsovereenkomst. In het kader van 
het onderhoud, kunnen sectorale referentiefuncties worden herzien, worden toegevoegd aan de 
sectorale functieclassificatie of worden geschrapt.

§2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst bepaalt de procedures en de baremieke overgangsmaatregelen 
van toepassing op de werknemers tewerkgesteld in de instellingen die vallen onder het toepas-
singsgebied van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, in het kader van het periodieke 
onderhoud van de sectorale functieclassificatie. 

§3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst geeft uitvoering aan: 
• Hoofdstuk 2.1.1. van het vijfde Vlaams intersectoraal akkoord van 8 juni 2018 voor de social/ 

non profitsectoren voor de periode 2018-2020, afgesproken tussen de sociale partners enerzijds 
en de Vlaamse regering anderzijds. 

Het Deel III – Geregionaliseerde sectoren, Punt 1 Koopkrachtmaatregelen, Punt 1.1 PC 330-Gere-
gionaliseerd, van het zesde Vlaams intersectoraal akkoord van 30 maart 2021 voor de social/non 
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profitsectoren voor de periode 2021-2025, afgesproken tussen de sociale partners enerzijds en de 
Vlaamse regering anderzijds..

HOOFDSTUK 3 - PROCEDURES VAN TOEPASSING VOOR DE WERKNEMERS IN 
HET KADER VAN HET PERIODIEKE ONDERHOUD VAN DE SECTORALE FUNCTIE-
CLASSIFICATIE 

Artikel 3
§1. In het kader van het periodieke onderhoud van de sectorale functieclassificatie, is de werkgever 

verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de voorziene procedures op alle werknemers die 
vallen onder het toepassingsgebied van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.

§2. De in onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst beschreven procedures moeten systematisch 
worden toegepast door de werkgever ten laatste drie maanden na de periodieke herziening, in het 
kader van het onderhoud, van de bijlage 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 
2016 “tot het bepalen van sectorale referentiefuncties en een sectorale functieclassificatie” (hierna 
genoemd “periodiek onderhoud”)

Artikel 4
§1. Na elk periodiek onderhoud voorziet de werkgever systematisch een communicatie naar alle werk-

nemers die in de instelling zijn tewerkgesteld om hen te informeren over de lijst van sectorale 
referentiefuncties die:
• Onderhouden werden (gewijzigde bestaande functies)
• Toegevoegd werden aan de sectorale functieclassificatie (nieuwe functies)
• Geschrapt werden uit de sectorale functieclassificatie (verouderde functies)

De functiecategorie van de betrokken functies moet ook vermeld worden (categorie voor en na het 
onderhoud).
De communicatie bevat ook het adres van de website van het Instituut voor Functieclassificatie 
(IFIC) waarop de beschrijvingen van de sectorale referentiefuncties beschikbaar zijn gesteld in hun 
meest recente versie.

Artikel 5
§1. Na elk periodiek onderhoud, voorziet de werkgever systematisch een communicatie naar de lokale 

paritaire overlegorganen in de instelling (de Ondernemingsraad (OR)) of bij gebreke hieraan het 
Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) of bij gebreke hieraan de Syndicale 
Delegatie (SD).

Deze communicatie moet verplicht het volgende bevatten:
• De lijst van de onderhouden, toegevoegde of geschrapte functies in het kader van het periodieke 

onderhoud van de sectorale functieclassificatie;
• De categorie van de betrokken functies (na en voor het onderhoud, of de categorie gewijzigd 

werd ingevolge het onderhoud van de sectorale referentiefunctie);
• Een lijst van de werknemers die betrokken zijn bij deze functies  binnen de instelling , opgesteld 

met inachtneming van de geheimhoudingsregels die gelden binnen het desbetreffende interne 
paritaire overlegorgaan (OR/CPBW/SD) en met inachtneming van de voorschriften van de GDPR, 
uitsluitend en alleen voor het in deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde gebruik.

Artikel 6 
§1. Als een bestaande sectorale referentie functiebeschrijving gewijzigd wordt in het kader van het 

onderhoud, zal de gewijzigde functiebeschrijving automatisch van toepassing zijn op alle tewerk-
gestelde werknemers aan wie deze functie werd toegewezen, evenals op de nieuwe werknemers 
die in dienst treden in dezelfde functie.

§2. Deze bepaling is van toepassing op alle betrokken werknemers, en dit vanaf de datum van inwer-
kingtreding die daartoe voor elke betrokken functies is vermeld in bijlage 1 van de CAO “classifi-
catie”. De werkgever moet geen specifieke individuele communicatie hierover voorzien naar alle 
betrokken werknemers, behalve wanneer, na het onderhoud, de categorie van de functie gewijzigd 
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wordt. In dit geval, communiceert de werkgever naar de betrokken werknemers de van toepassing 
zijnde baremieke modaliteiten, zoals voorzien in artikel 9 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 
De communicatie wordt gedaan door middel van het daartoe bestemde standaardformulier, dat 
beschikbaar is op de website van de IFIC (www.if-ic.org).

Artikel 7.
§1. Wanneer een nieuwe sectorale referentie functiebeschrijving wordt toegevoegd aan de classificatie 

in het kader van het onderhoud, wijst de werkgever de nieuwe sectorale referentie functiebe-
schrijving toe aan de betrokken tewerkgestelde werknemers. Het kan gaan over werknemers die 
tot heden een ontbrekende functie hebben toegewezen gekregen of, op basis van hun effectieve 
taken, één of meerdere minder geschikte sectorale referentiefunctie(s) in vergelijking met de aan 
het systeem toegevoegde nieuwe sectorale referentie functiebeschrijving. De nieuwe sectorale re-
ferentie functiebeschrijving is ook van toepassing op de nieuwe werknemers die in dienst treden 
voor dezelfde functie.

§2. Voor de toewijzing, blijft de werkgever toezicht houden op de naleving van de classificatieprincipes 
(vuistregels), zoals beschreven in bijlage 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

§3. De werkgever moet individueel en schriftelijk communiceren naar elke betrokken werknemer in 
dienst over het feit dat een nieuwe sectorale functie hem wordt toegewezen, en over de van toepas-
sing zijnde baremieke modaliteiten, zoals voorzien in artikel 9 van deze arbeidsovereenkomst. De 
communicatie wordt verplicht gedaan door middel van het daartoe bestemde standaardformulier, 
dat beschikbaar is op de website van de IFIC (www.if-ic.org).

§4. De werknemer die, binnen een termijn van 1 maand vanaf de ontvangst van de communicatie van 
de nieuwe toewijzing door de werkgever, expliciet schriftelijk laat weten aan zijn werkgever dat hij 
zich verzet tegen de nieuwe toewijzing, behoudt zijn functie die hem eerder werd toewijzen (sec-
torale referentiefunctie of ontbrekende functie), evenals de vorige toepasselijke loonvoorwaarden 
horend bij deze vorige toegewezen functie.   

Artikel 8
§1. Als een sectorale referentiefunctie geschrapt wordt uit de classificatie in het kader van het onder-

houd, zal de werkgever aan de betrokken werknemer in dienst een andere sectorale referentiefunctie 
moeten toewijzen (of, in voorkomend geval, een ontbrekende functie). De geschrapte sectorale 
referentiefunctie kan niet meer worden toegewezen aan nieuwe werknemers.

§2. Voor de nieuwe toewijzing zal de werkgever nauwgezet  de classificatieprincipes (vuistregels) toe-
passen, zoals beschreven in bijlage 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

§3. De werkgever moet individueel en schriftelijk naar elke betrokken werknemer in dienst communi-
ceren over het feit dat de sectorale referentiefunctie, die hij toegewezen had gekregen, geschrapt 
is en dat een andere sectorale referentiefunctie (of, in voorkomend geval, een ontbrekende functie 
met een identieke categorie als bij de geschrapte functie) hem ter vervanging werd toegewezen. De 
werkgever communiceert ook aan de werknemer de van toepassing zijnde baremieke modaliteiten, 
zoals voorzien in het artikel 9 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. De communicatie wordt 
verplicht gedaan door middel van het daartoe bestemde standaardformulier, dat beschikbaar is 
op de website van de IFIC (www.if-ic.org).

§4. Als de werkgever beslist om een andere sectorale referentiefunctie toe te wijzen aan de werknemer 
ter vervanging van de geschrapte functie (en dus geen ontbrekende functie met een identieke 
categorie als bij de geschrapte functie), zal de werknemer, die binnen een termijn van 1 maand 
vanaf de ontvangst van de communicatie van de nieuwe toewijzing door de werkgever, expliciet 
schriftelijk laat weten aan zijn werkgever dat hij zich verzet tegen de nieuwe toewijzing, in ieder 
geval zijn vorige functietoewijzing zien vervangen worden door een ontbrekende functie met een 
identieke categorie als bij de geschrapte functie. In dit geval, behoudt de werknemer zijn vorige 
van toepassing zijnde loonvoorwaarden horend bij deze vorige functietoewijzing
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HOOFDSTUK 4 - BAREMIEKE OVERGANGSMAATREGELEN VAN TOEPASSING OP 
DE WERKNEMERS IN HET KADER VAN HET PERIODIEKE ONDERHOUD VAN DE 
SECTORALE FUNCTIECLASSIFICATIE

Artikel 9
§1. Voor alle werknemers betrokken bij het onderhoud volgens de modaliteiten beschreven in artikel 

6 tot en met artikel 8 van deze overeenkomst, kan het onderhoud op baremiek vlak leiden tot de 
volgende drie situaties:
• De baremieke categorie van de werknemer blijft onveranderd na het onderhoud
• De baremieke categorie van de werknemer verhoogt na het onderhoud
• De baremieke categorie van de werknemer verlaagt na het onderhoud
• 

Dit artikel bepaalt de baremieke overgangsmaatregelen van toepassing op elk van deze situaties.

Om dit artikel te kunnen interpreteren, moeten de concepten “IFIC-barema” en “recht op het IFIC-
barema” begrepen worden zoals voorzien door de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2021 
betreffende de volledige invoering van het nieuwe loonmodel voor de inrichtingen en diensten die 
door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd: IFIC.

§2. In het geval dat de baremieke categorie van de werknemer onveranderd blijft na het onderhoud, 
is geen enkele baremieke overgangsmaatregel van toepassing.

§3. In het geval dat de baremieke categorie van de werknemer verhoogt als gevolg van het onderhoud, 
dan ontvangt de werknemer in dienst automatisch het voor deze verhoogde baremieke categorie van 
toepassing zijnde IFIC-barema vanaf de datum van inwerkingtreding die daartoe voor elke betrok-
ken functies is vermeld in bijlage 1 van de CAO “classificatie”, en dit voor zover zijn recht op het 
IFIC-barema open is op die datum. De werknemer in dienst waarvan het recht op het IFIC barema 
nog niet is geopend en waarvan de baremieke categorie verhoogt als gevolg van het onderhoud, 
krijgt eenmalig de keuze tussen het behoud van zijn loonvoorwaarden, inbegrepen de toekomstige 
verhogingen en een overstap naar het IFIC barema. Deze keuze gebeurt volgens dezelfde principes 
als deze beschreven in artikel 11 en 12 van de collectieve arbeidsovereenkomst van  23 april 2021 
betreffende de volledige invoering van een nieuw loonmodel voor de inrichtingen en diensten die 
door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd: IFIC Wanneer de werknemer 
kiest voor het IFIC barema van de verhoogde baremieke categorie, heeft hij hierop recht vanaf de 
datum van inwerkingtreding die daartoe voor elke betrokken functies is vermeld in bijlage 1 van 
de CAO “classificatie” De verhoogde baremieke categorie is direct van toepassing op de nieuwe 
werknemers, vanaf de indiensttredingsdatum binnen de functie.

§4. In het geval dat de baremieke categorie van de werknemer in dienst verlaagt als gevolg van het 
onderhoud, behoudt de werknemer in dienst – behalve in geval van een verandering van de functie 
- zijn verworven recht op het IFIC-barema in een hogere categorie waar hij recht op had voor de 
inwerkingtreding van de resultaten van het onderhoud, inbegrepen de hierbij horende toekomstige 
evoluties, voor zover zijn recht op het IFIC barema open is op het moment van inwerkingtreding 
van de resultaten van het periodieke onderhoud van de functie toegewezen aan die werknemer.

§5. De verlaagde baremieke categorie is onmiddellijk van toepassing op de nieuwe werknemers, vanaf 
de indiensttredingsdatum binnen de functie.

HOOFDSTUK 5 - SLOTBEPALINGEN

Artikel 10
§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op  23 april 2021 en is gesloten voor 

onbepaalde duur. Zij kan op verzoek van de meest gerede ondertekenende partij worden herzien 
of opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van 6 maanden bij de Voorzitter van 
het Paritair Comité van de gezondheidsinrichtingen en – diensten.
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§2. De organisatie die het initiatief tot herziening of opzegging neemt, moet in een gewone brief aan 
de Voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en – diensten de redenen 
ervan aangeven en amendementsvoorstellen indienen. De andere organisaties verbinden zich ertoe 
deze binnen een maand na ontvangst ervan in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen 
en - diensten te bespreken.

§3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gelijktijdig afgesloten met de collectieve arbeidsover-
eenkomst  23 april 2021 betreffende de volledige invoering van het nieuw loonmodel binnen de 
federale gezondheidsdiensten: IFIC.

Artikel 11
Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsover-
eenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werkne-
mersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de 
notulen van de vergadering die zijn ondertekend door de voorzitter en de secretaris en goedgekeurd 
door de leden.

BIJLAGEN
 

Bijlage 1: Toewijzingsregels
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BIJLAGE 1: TOEWIJZINGSREGELS
Collectieve arbeidsovereenkomst van  23 april 2021 betreffende de procedures en van toepassing 
zijnde baremieke overgangsmaatregelen in het kader van het periodieke onderhoud van de sectorale 
functieclassificatie voor de  inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden 
erkend en/of gesubsidieerd : IFIC

Deze vuistregels hebben betrekking op de toewijzing van de sectorale referentiefunctie door de 
werkgever zoals voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst. 

REGEL 1: Navigeer doorheen de functiewijzer (bijlage 1 de collectieve arbeidsover-
eenkomst van 28 september 2016 “tot het bepalen van sectorale referentiefuncties en 
een sectorale functieclassificatie” (135642/CO/330), zoals gewijzigd door de collec-
tieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2021 tot wijziging van de collectieve arbeids-
overeenkomst van 28 september 2016 tot het bepalen van sectorale referentiefuncties  
en een sectorale functieclassificatie)

Zoek in de eerste plaats het functiedepartement waar de sectorale referentiefunctie kan voorkomen, 
kijk dan naar de verschillende functiefamilies. Voor het functiedepartement verpleging en verzorging 
kan je zoeken in de sector(en) waarin de referentiefuncties voorkomen.

Regel 2: Vergelijk de functie-inhoud met de sectorale functiebeschrijving.

De functietitel geldt slechts als een indicatie voor het vinden van de juiste sectorale referentiefunctie(s).
Op de IFIC-website (www.if-ic.org) staat voor elke functie de meest recente versie van elke sectorale 
referentiefunctiebeschrijving vermeld.  De inhoud van functie die voorkomt in de onderneming 
dient vergeleken te worden met de inhoud van de sectorale referentiefunctie(s), op basis van de 
functietitel, de activiteiten en de taken. Elementen die niet in aanmerking komen voor de vergelij-
king van de functie-inhoud met de sectorale referentiefunctie (niet-exhaustieve lijst) zijn de graad 
of het diploma, het functioneren van de betrokken werknemer of het huidige barema.  

REGEL 3: 80% regel van de functie-inhoud
Bij de vergelijking van de functie-inhoud zijn verschillende hypotheses mogelijk:

1. De functie in de onderneming stemt volledig overeen met de sectorale referentiefunctie. De 
toewijzing aan de sectorale referentiefunctie kan gebeuren.

2. De functie in de onderneming wijkt minimaal af van de sectorale referentiefunctie (80% gelij-
kenis met takenpakket). De toewijzing aan de sectorale referentiefunctie kan gebeuren. Het 
gaat hierbij om de volgende gevallen:

• De uitoefening van de functie in de onderneming omvat minder of meer activiteiten zonder dat 
daardoor het algemeen doel van de sectorale referentiefunctie wordt aangetast.

• De afwijkingen op één of meerdere criteria (kennis en kunde, leidinggeven, communicatie, pro-
bleemoplossing, verantwoordelijkheid en omgevingsfactoren) zijn niet niveau-bepalend voor 
de functie.

REGEL 4: de hybride functie: een combinatie van sectorale referentiefuncties 
In bepaalde gevallen toont de vergelijking aan dat de werknemer in de onderneming niet één maar 
meerdere sectorale referentiefuncties uitoefent. Er is sprake van een hybride functie indien de werk-
nemer in het kader van éénzelfde arbeidsovereenkomst verschillende sectorale referentiefuncties 
met elkaar combineert, voor zover de gecombineerde functies niet hiërarchisch met elkaar verbonden 
zijn of gelijkaardige taken in dezelfde beroepscategorie omvatten. Gespecialiseerde en uitvoerende 
functies in dezelfde beroepsgroep kunnen niet met elkaar gecombineerd worden: in functies met een 
grotere complexiteit worden de courante taken (bv klasseren, kopiëren) niet meegenomen, terwijl 
zij wel worden opgenomen in uitvoerende functies waar ze tot de essentie van het takenpakket 
behoren (vb administratieve hulp). 

Er kunnen maximaal 3 sectorale referentiefuncties worden toegewezen, elk met een aanduiding van 
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het arbeidsvolume, uitgedrukt in procenten, dat aan elke toegewezen sectorale referentiefunctie 
wordt besteed.
Een sectorale referentiefunctie waaraan de werknemer niet meer dan 10 % van de arbeidstijd be-
steedt, komt niet in aanmerking voor de toewijzing van een hybride functie. 

REGEL 5: ontbrekende sectorale referentiefunctie(s)
Indien de werkgever vaststelt dat de toewijzing niet kan gebeuren omdat er geen overeenstemmende 
sectorale referentiefunctie bestaat, kent hij verplicht toch een categorie toe, door middel van verge-
lijking met één of meerdere gelijkaardige sectorale referentiefuncties waarvan de relatieve waarde 
en het functieniveau overeenstemt met de uitgeoefende functie in de onderneming. 

Bovenstaande vuistregels worden uitvoerig omschreven en geïllustreerd met concrete voorbeelden 
in de handleiding voor het correct gebruik van de functieclassificatie, die wordt uitgegeven door de 
vzw IFIC. De handleiding is een aanvulling op deze bijlage. 
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11.3. Invoering nieuw loonmodel MBE’s
Collectieve arbeidsovereenkomst in uitvoering van het Vlaams intersectoraal ak-
koord van 30 maart 2021 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor 
de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend 
en/of gesubsidieerd : multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorgen en 
netwerken palliatieve zorgen
Cao van 23.4.2021

HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED 

Artikel 1
§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van 

de hierna vermelde inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend 
en/of gesubsidieerd:

- de multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorgen en netwerken palliatieve zorgen
§2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op leidinggevend personeel zoals be-

doeld in art. 4, 4° van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen behoudens 
wanneer het een sectorale referentiefunctie betreft zoals bedoeld in de collectieve arbeidsovereen-
komst van 28 september 2016 tot het bepalen van sectorale referentiefuncties en een sectorale 
functieclassificatie (135642/CO/330), zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 
19 april 2021 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016 tot het 
bepalen van sectorale referentiefuncties  en een sectorale functieclassificatie, noch op de artsen. 

HOOFDSTUK 2 - DOEL

Artikel 2
§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel nieuwe loonschalen vast te stellen ten behoeve 

van ondernemingen en hun werknemers, behorend tot het toepassingsgebied van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst.

§2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst bepaalt de loonschalen voor de functiecategorieën zoals 
deze zijn vastgelegd in artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016 
“tot het bepalen van sectorale referentiefuncties en een sectorale functieclassificatie” (135642/
CO/330), zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2021 tot wijziging 
van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016 tot het bepalen van sectorale 
referentiefuncties  en een sectorale functieclassificatie.

§3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst bepaalt alle noodzakelijke maatregelen om een invoering 
van de nieuwe loonschalen tot stand te brengen.

§4. Deze collectieve arbeidsovereenkomst geeft uitvoering aan Deel III – Geregionaliseerde sectoren, 
Punt 1 Koopkrachtmaatregelen, Punt 1.1 PC 330-Geregionaliseerd, van het zesde Vlaams intersec-
toraal akkoord van 30 maart 2021 voor de social/non profitsectoren voor de periode 2021-2025, 
afgesproken tussen de sociale partners enerzijds en de Vlaamse regering anderzijds. 

HOOFDSTUK 3 - INLEIDENDE BEGRIPPEN

Artikel 3
§1. IFIC barema: Het “IFIC barema” is de te bereiken finale sectorale loonschaal die per sectorale 

functiecategorie wordt bepaald. Het IFIC barema wordt verder beschreven in hoofdstuk 5 van deze 
collectieve arbeidsovereenkomst.

§2. Startbarema: Het “startbarema” is de loonschaal die van toepassing is op het ogenblik dat de werk-
nemer zijn recht op het IFIC barema effectief aanvangt. Het startbarema wordt verder beschreven 
in hoofdstuk 6, afdeling 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 
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HOOFDSTUK 4 - ALGEMENE VOORAFGAANDE PRINCIPES

Artikel 4
§1. §1. De invoering van de nieuwe loonschalen mag op geen enkele wijze aanleiding geven tot een 

verlaging van het salaris voor de werknemers die in dienst zijn op uiterlijk 31 maart 2021. 
§2. §2. De werknemer heeft bij de invoering van de nieuwe loonschalen de keuze tussen het 

behoud van zijn bestaande loonvoorwaarden, inbegrepen de hierbij bedongen toekom-
stige verhogingen, of een overstap naar het IFIC barema. De keuze voor het IFIC bare-
ma is onomkeerbaar. De werknemer die kiest voor het IFIC barema heeft bijgevolg geen 
recht meer op de loonschalen zoals opgenomen in het startbarema conform artikel 7. 
De bestaande loonvoorwaarden blijven van toepassing indien de werknemer niet kiest om het 
recht op het IFIC barema te openen. 

§3. §3. De werknemers die vanaf 1 juli 2021 in dienst treden, genieten geen keuzerecht en vallen 
onmiddellijk onder de IFIC barema’s.

§4. §4. Dit keuzerecht en de gevolgen ervan worden verder verduidelijkt in hoofdstuk 6, afdeling 3 
van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Artikel 5
§1. De ondertekenende partijen erkennen dat de invoering van de nieuwe loonschalen slechts mogelijk 

is ten belope van de effectieve tenlasteneming van de globale kost ervan, door financiële middelen 
die de bevoegde voogdijoverheid recurrent garandeert. De ondertekenende partijen engageren 
zich om binnen dit gegarandeerd budgettair kader te opereren. De door de overheid beschikbaar 
gestelde budgetten kunnen enkel worden aangewend voor de doeleinden waarvoor ze zijn be-
doeld conform Deel III – Geregionaliseerde sectoren, Punt 1 Koopkrachtmaatregelen, Punt 1.1 
PC 330-Geregionaliseerd, van het zesde Vlaams intersectoraal akkoord van 30 maart 2021 voor 
de social/non profitsectoren voor de periode 2021-2025, afgesproken tussen de sociale partners 
enerzijds en de Vlaamse regering anderzijds.

§2. Om te kunnen nagaan hoe het door de overheid beschikbare budget zich verhoudt tot de globale 
reële kost zal een rapportering van loongegevens worden gedaan voor de jaren 2021 en 2022. De 
sociale partners bepalen, door middel van een collectieve arbeidsovereenkomst, de termijnen, de 
modaliteiten en welke gegevens door IFIC vzw zullen worden verzameld en hoe deze gegevens zul-
len worden verzameld. De partijen benadrukken dat de extra werklast die een dergelijke maatregel 
voor de betrokken werkgevers met zich zou brengen, zoveel mogelijk moet worden vermeden.

HOOFDSTUK 5 - HET IFIC BAREMA

Artikel 6
§1. Voor elke functiecategorie zoals vastgelegd in artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst 

van 28 september 2016 “tot het bepalen van sectorale referentiefuncties en een sectorale func-
tieclassificatie” (135642/CO/330), zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 19 april 2021 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016 
tot het bepalen van sectorale referentiefuncties  en een sectorale functieclassificatie, legt deze 
collectieve arbeidsovereenkomst een IFIC barema vast. De IFIC barema’s voor elke functieca-
tegorie worden weergegeven in bijlage 1 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst. 
D e  I F I C  b a r e m a ’ s  z i j n  u i t g e d r u k t  a l s  b r u t o  m a a n d l o o n . 
Elke sectorale referentiefunctie uitgeoefend door een werknemer situeert zich in een categorie 
waar een doelbarema(s) aan gekoppeld is(zijn).

§2. In de functiecategorie 14 wordt, voor zowel de sectorale referentiefuncties als ontbrekende functies 
van verpleegkundige, opvoeder/begeleider en begeleider beschut wonen binnen het functiedepar-
tement verpleging en verzorging, een gedifferentieerd doelbarema bepaald:
• 14 voor de verpleegkundigen, opvoeders/begeleiders en begeleiders beschut wonen met een 

opleiding op bachelor niveau;
• 14B voor de verpleegkundigen, opvoeders/begeleiders en begeleiders beschut wonen met een 

opleidingsniveau dat lager is dan bachelor niveau.
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§3. De werkgever is ertoe gehouden het intern paritair overlegorgaan te informeren over de creatie 
van iedere nieuwe ontbrekende functie in categorie 14 binnen het departement verpleging en 
verzorging. Onder intern paritair overlegorgaan wordt verstaan de Ondernemingsraad (OR), bij 
ontstentenis het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) of bij ontstentenis 
de Syndicale Delegatie.

HOOFDSTUK 6 - HET IFIC BAREMA VOOR DE WERKNEMERS IN DIENST TEN 
LAATSTE OP 30 JUNI 2021
AFDELING 1 - HET BEPALEN VAN HET STARTBAREMA VAN DE WERKNEMER

Artikel 7
§1. Het startbarema is gelijk aan de op de werknemer van toepassing zijnde loonschaal in de onder-

neming op 31 maart 2021, inbegrepen de hierbij bedongen toekomstige verhogingen. 
Het startbarema is, in voorkomend geval, minimaal gelijk aan de van toepassing zijnde sectorale 
loonschaal, conform de collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten tot en met 31 maart 2021 in 
het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten – en inrichtingen van toepassing op de ondernemin-
gen en werknemers die gevat worden door het toepassingsgebied van deze arbeidsovereenkomsten.
De sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten die van toepassing zijn, worden opgenomen in 
bijlage 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 

§2. Om het startbarema te bepalen wordt de op de werknemer van toepassing zijnde loonschaal, in 
voorkomend geval voor elk anciënniteitsjaar van de loonschaal, verhoogd met de looncomponen-
ten waarop de werknemer recht heeft, conform collectieve arbeidsovereenkomsten. Het betreft 
meer bepaald:
• De haard- of standplaatstoelage
• Het functiecomplement
• De functietoeslag
• De premie een bijzondere beroepsbekwaamheid en/of een bijzondere beroepstitel.

§3. Behalve de looncomponenten vermeld in §2 hierboven, mag het startbarema dat van toepassing is 
op de werknemer slechts verhoogd worden met andere looncomponenten voor zover die cumulatief 
aan de 3 volgende voorwaarden voldoen:
• Onderworpen aan de sociale zekerheid (RSZ);
• Functiegebonden;
• Collectief toegekend aan alle werknemers die dezelfde functietoewijzing hebben gekregen in 

de instelling.
§4. De onderdelen van het startbarema vermeld in § 2 en 3 van dit artikel die toe-

gekend worden over een andere betaalperiode dan maandelijks, moeten wor-
den omgezet in bruto maandbedragen vooraleer de delta te berekenen. 
Het bruto maandbedrag is gelijk aan het door twaalf gedeelde jaarbedrag, met twee decimalen na de komma. 
De afrondingen gebeuren door het cijfer na de af te ronden decimaal te verwaarlozen als het lager 
is dan vijf en door het af te ronden decimaal naar de hogere eenheid te brengen als gelijk is aan 
of hoger is dan vijf.

§5. Indien een werknemer meerdere functies uitoefent, vastgelegd in meer dan één arbeidsovereen-
komst, dan wordt het startbarema bepaald voor elke arbeidsovereenkomst apart.

AFDELING 2: HET BEPALEN VAN HET IFIC BAREMA 

Artikel 8
§1. Het IFIC barema is gelijk aan het barema omschreven in bijlage 1 voor de functiecategorie die op 

de werknemer van toepassing is.
§2. Indien een werknemer meerdere functies uitoefent, vastgelegd in meer dan één arbeidsovereen-

komst, dan wordt het IFIC barema bepaald voor elke arbeidsovereenkomst apart.
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AFDELING 3: DE KEUZE VAN DE WERKNEMER 

Artikel 9
§1. De werknemer heeft bij  de invoering van de nieuwe loonschalen eenmalig de keuze tussen het 

behoud van zijn bestaande loonvoorwaarden, inbegrepen de hierbij bedongen toekomstige verho-
gingen, of voor het IFIC barema zoals beschreven in artikel 8 van deze overeenkomst. 

§2. De keuze voor het IFIC barema is onomkeerbaar. De werknemer die kiest voor het IFIC barema 
heeft bijgevolg geen recht meer op de loonschalen  zoals opgenomen in het startbarema conform 
artikel 7.

§3. De werknemer die kiest voor het IFIC barema, maar zich op het ogenblik van de keuze in een anci-
enniteitsjaar bevindt waar het startbarema hoger is dan het IFIC barema, behoudt zijn bestaande 
loonvoorwaarden, inbegrepen de hierbij bedongen toekomstige verhogingen, tot de maand waarop 
het IFIC barema nominaal hoger ligt dan het startbarema, aan eenzelfde tewerkstellingsbreuk. 
Vanaf die maand volgt hij definitief het IFIC barema.

§4. De werknemer bedoeld in §1 van dit artikel is verplicht zijn keuze schriftelijk bekend te ma-
ken aan de werkgever uiterlijk op 31 mei 2021. De werknemer die ten laatste op 30 juni 2021 
geen keuze heeft bekend gemaakt, behoudt zijn bestaande loonvoorwaarden, inbegrepen 
de hierbij bedongen toekomstige verhogingen, en opent niet het recht op het IFIC barema.  
De werknemer die opteert om over te stappen naar het IFIC barema, geniet de uitbetaling 
van zijn IFIC barema voor het eerst vanaf de betaling van het loon van de maand juli 2021.   
Het recht op het IFIC barema vangt aan vanaf zijn indiensttredingsdatum doch niet eerder dan 1 
april 2021. Bijgevolg dient de werkgever voor de werknemer een looncorrectie te berekenen voor 
de periode tussen 1 april 2021 en 30 juni 2021 voor zover de werknemer nog in dienst is op 17 
mei 2021. De betaling van deze looncorrectie zal gebeuren gelijktijdig met het loon van de maand 
juli 2021. 

§5. In afwijking op §4 van dit artikel, kan de werknemer die gebruik maakt van de mogelijkheid 
tot sectoraal of extern beroep, zoals beschreven in de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 
maart 2021 betreffende de procedures voor de invoering van een nieuwe sectorale functieclas-
sificatie, zijn keuze, zoals bedoeld in §1 van dit artikel, pas maken nadat het besluit van de sec-
torale of de externe beroepscommissie schriftelijk aan hem is meegedeeld door de werkgever.  
Vanaf de kennisname van het besluit van de sectorale beroepscommissie heeft de werk-
nemer tot 7 juli 2021 om zijn keuze schriftelijk bekend te maken aan de werkgever.  
Indien de werknemer in extern beroep gaat, heeft hij vanaf de kennisname van het besluit van het externe 
beroepscommissie tot  30 september 2021 om zijn keuze schriftelijk bekend te maken aan de werkgever.  
D e z e  b e k e n d m a k i n g  v a n  d e  k e u z e  g a a t  g e p a a r d  m e t  e e n  e x -
p l i c i e t e  a f s t a n d  v a n  re c h t  o m  h e t  d i s p u u t  v e rd e r  t e  b e t w i s t e n .  
De werknemer die in dit geval opteert om over te stappen naar het IFIC barema, geniet de uitbeta-
ling van zijn IFIC barema voor het eerst de maand volgend op de bekendmaking van zijn keuze. 
In voorkomend geval  dient de werkgever voor de werknemer eenmalig een looncorrectie te be-
rekenen voor de periode tussen 1 april 2021 en de maand van de bekendmaking van zijn keuze. 
De werknemer die binnen bovenvermelde termijn geen keuze heeft bekend gemaakt, behoudt zijn 
bestaande loonvoorwaarden, inbegrepen de hierbij bedongen toekomstige verhogingen, en opent 
niet het recht op het IFIC barema. 

§6. Werknemers die vanaf 17 mei 2021 tot en met 30 juni in dienst komen, krij-
gen de keuze voor het oude barema conform de loonschalen opgenomen in bij-
lage 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst of voor het IFIC barema.  
De  we r k ne m e rs  z o a l s  b e d o e l d  i n  d e z e  p a ra g ra a f  m o e te n  h u n  ke u-
ze schriftelijk bekendmaken aan de werkgever ten laatste op 30 juni 2021. 
De werknemer die op 30 juni 2021 geen keuze heeft bekend gemaakt, behoudt zijn bestaande 
loonvoorwaarden, inbegrepen de hierbij bedongen toekomstige verhogingen, en opent niet het 
recht op het IFIC barema. 

§7. Werknemers die vanaf 17 mei 2021 tot en met 30 juni 2021 contractueel van func-
tie wijzigen, krijgen de keuze voor het oude barema conform de loonschalen opgeno-
men in bijlage 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst of voor het IFIC barema.  
De  we r k ne m e rs  z o a l s  b e d o e l d  i n  d e z e  p a ra g ra a f  m o e te n  h u n  ke u-
ze schriftelijk bekendmaken aan de werkgever ten laatste op 30 juni 2021. 
De werknemer die op 30 juni 2021 geen keuze heeft bekend gemaakt, behoudt zijn bestaande 
loonvoorwaarden, inbegrepen de hierbij bedongen toekomstige verhogingen, en opent niet het 
recht op het IFIC barema. 
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Artikel 10
§1. De werkgever informeert de werknemer op 17 mei 2021 over de keuzemogelijk-

heid. Hiertoe bezorgt hij de werknemer een overzicht van zijn startbarema en het 
IFIC barema, en informeert hij de werknemer over de bepalingen van artikel 9.  
De werkgever geeft de werknemer een berekening van het cumulatief loon dat hij nog zou ver-
dienen in elk van beide barema’s gedurende de resterende loopbaan. Hierbij wordt vertrokken 
van de baremieke anciënniteit op 31 maart 2021, de leeftijd van de werknemer, zijn wettelijke 
pensioenleeftijd, zijn arbeidstijd, waarbij voor wat betreft deze berekening wordt verondersteld 
dat de werknemer in dezelfde functie zou blijven en effectieve prestaties levert tot het einde van 
zijn loopbaan. 

§2. De berekening van het cumulatief loon zoals bedoeld in voorgaande paragraaf dient te gebeuren 
met de tool die door de VZW IFIC ter beschikking wordt gesteld.

HOOFDSTUK 7 - HET IFIC BAREMA VOOR DE WERKNEMERS DIE IN DIENST TRE-
DEN VANAF 1 JULI 2021

Artikel 11
De werknemer die vanaf 1 juli 2021 in dienst treedt, heeft onmiddellijk recht op het IFIC barema 
dat hoort bij de functiecategorie die op hem van toepassing is. De IFIC barema’s voor elke functie-
categorie worden weergegeven in bijlage 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.
Deze barema’s zijn uitgedrukt als bruto maandloon.

HOOFDSTUK 8 - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 12 -  Integratie loonschalen en looncomponenten
De werknemer waarop het IFIC barema van toepassing is, heeft vanaf de start van de uitbetaling 
van het IFIC barema en voor de duurtijd van de verdere loopbaan, bovenop het toegekende IFIC 
barema geen recht meer op de voordelen zoals bedoeld in de collectieve arbeidsovereenkomsten en 
de koninklijke besluiten opgenomen in artikel 7 §2 en §3. Deze voordelen zijn in het IFIC barema 
geïntegreerd. 
De werknemer die kiest voor het IFIC barema heeft geen recht meer op de loonschalen opgenomen 
in het startbarema conform artikel 7 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, inclusief hun 
toekomstige indexeringen, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 8 van onderhavige 
collectieve arbeidsovereenkomst.

Artikel 13 - Verloning hybride functies
§1. De werknemer aan wie een hybride sectorale referentiefunctie werd toegekend, conform de bepa-

lingen in bijlage 1 collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 2021 betreffende de procedures 
voor de invoering van een nieuwe sectorale functieclassificatie, wordt een maandloon toegekend 
dat samengesteld wordt pro rata de arbeidstijd die de werknemer besteedt aan elk van de sectorale 
referentiefuncties. 

§2. Wanneer de hoogst geklasseerde sectorale referentiefunctie voor 70% of meer deel uitmaakt van 
de contractuele arbeidstijd van de werknemer, dan wordt de werknemer voor 100% van zijn con-
tractuele arbeidstijd vergoed aan het IFIC barema voor deze functie.

Artikel 14 - Index
§1. De in bijlage 1 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst voorziene doelba-

rema’s worden gekoppeld aan het spilindexcijfer 103.04 (basis 2013), 1 juni 2017.  
De aanpassing gebeurt overeenkomstig de modaliteiten welke zijn vastgesteld bij de wet van 2 
augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toela-
gen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de 
bezoldigingsgrenzen waarmede rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen 
van de sociale zekerheid van de arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd 
aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld.
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§2. He t  g e ï n d e xe e rd e  d o e l b a re m a  i s  e e n  b a re m a  m e t  t w e e  d e c i m a l e n . 
De afronding gebeurt door het cijfer na de af te ronden decimaal te verwaarlozen als het lager is 
dan vijf en door het af te ronden decimaal naar de hogere eenheid te brengen als gelijk is aan of 
hoger is dan vijf.

Artikel 15 - Uurloon
Het geïndexeerde uurloon (in het stelsel van de 38-urenweek) is gelijk aan:
maandloon x 12 / 1976
Het resultaat van deze berekening is een uurloon met vier decimalen.
De afronding gebeurt door het cijfer na de af te ronden decimaal te verwaarlozen als het lager is 
dan vijf en door het af te ronden decimaal naar de hogere eenheid te brengen als het gelijk is aan 
of hoger is dan vijf.

Artikel 16. Informatie aan de werknemer die recht heeft op het IFIC barema
Ten einde de correcte toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst te kunnen verifiëren 
maakt de werkgever schriftelijk aan de werknemer over:

• De code(s) en de titel(s) van de aan de werknemer toegekende sectorale referentiefunctie(s) 
zoals opgenomen in bijlage 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016 
“tot het bepalen van sectorale referentiefuncties en een sectorale functieclassificatie” (330/CO/ 
135642), zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2021 tot wijziging 
van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016 tot het bepalen van sectorale 
referentiefuncties  en een sectorale functieclassificatie;

• De gecombineerde baremacode(s) van het startbarema en het IFIC barema;
• Deze baremacode(s) wordt(worden) vooraf gegaan door het woord « IFIC barema » indien het 

IFIC barema wordt toegekend aan de betrokken werknemer; 
• De baremieke anciënniteit van de werknemer in jaren en maanden;
• Voor alle werknemers die het ific-barema genieten, dient ook te worden vermeld welke loon-

componenten werden geïntegreerd conform artikel 7 §2 tem 3 in het startbarema (of het refe-
rentiebarema) werden geïntegreerd;

• In voorkomend geval wordt het huisbarema vermeld dat van toepassing is op de betrokken 
werknemer.

Voor de toepassing van dit artikel wordt de incorporatie in een schriftelijke overeenkomst tussen 
de werkgever en de betrokken werknemer beschouwd als een schriftelijke kennisgeving.

Artikel 17 -  Verworven anciënniteit
De werknemer die het recht opent op het IFIC barema behoudt zijn verworven baremieke anciën-
niteit als vertrekpunt voor de verdere evolutie van de anciënniteit

Artikel 18 - Verworven anciënniteit bij functiewijziging 
Bij wijziging van functie binnen dezelfde onderneming, heeft de werknemer onmiddellijk recht op 
de verworven baremieke anciënniteit in de vorige functie.

HOOFDSTUK 9 - SLOTBEPALINGEN

Artikel 19
§1. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de sectorale implementatie bedongen in onderhavige 

overeenkomst beperkt wordt ten belope van de effectieve tenlasteneming van de globale kost 
ervan, die door de bevoegde voogdijoverheid middels structurele financiering ten behoeve van de 
invoering ter beschikking gesteld wordt aan de sector.

§2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op datum van ondertekening en is gesloten 
voor onbepaalde duur. 

§3. Zij kan op verzoek van de meest gerede ondertekenende partij worden herzien of opgezegd met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van twaalf maanden. 

§4. De organisatie die het initiatief tot herziening of opzegging neemt, moet in een gewone brief aan 
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de Voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en – diensten de redenen 
ervan aangeven en amendementsvoorstellen indienen. De andere organisaties verbinden zich ertoe 
deze binnen een maand na ontvangst ervan in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen 
en - diensten te bespreken.

§5. Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeids-
overeenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze 
collectieve arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens 
de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen 
door de notulen van de vergadering die zijn ondertekend door de voorzitter en de secretaris en 
goedgekeurd door de leden.

BIJLAGEN
Bijlage 1: IFIC-barema’s/ Doelbarema’s  
Bijlage 2: Lijst van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten.
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BIJLAGE 1 : IFIC-BAREMA’S/ DOELBAREMA’S  

Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2021 in uitvoering van het Vlaams intersectoraal ak-
koord van 30 maart 2021 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de inrichtingen en 
diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd : multidisciplinaire 
begeleidingsequipes palliatieve zorgen en netwerken palliatieve zorgen

Spilindexcijfer – indice pivot 103.04 (basis, base 2013), 1/06/2017.
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ANC CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7 CAT 8 CAT 9 CAT 10 CAT 11 CAT 12

0 1903,79 1913,99 1942,67 1982,09 2027,14 2083,44 2151,02 2235,48 2336,84

1 1938,72 1956,21 1987,46 2029,62 2077,00 2134,49 2203,48 2282,42 2395,26

2 1971,62 1989,12 2022,81 2067,59 2117,20 2175,81 2246,14 2326,76 2450,65

3 2002,57 2020,07 2056,09 2103,38 2155,11 2214,77 2286,37 2368,57 2503,07

4 2031,65 2049,14 2087,39 2137,05 2190,81 2251,46 2324,25 2407,94 2552,59

5 2058,94 2076,43 2116,78 2168,71 2224,38 2285,97 2359,87 2444,95 2599,31

6 2084,52 2109,30 2151,64 2205,71 2263,20 2325,66 2400,62 2479,72 2643,32

7 2108,47 2133,26 2177,48 2233,57 2292,78 2356,06 2432,00 2512,34 2684,71

8 2130,88 2155,67 2201,66 2259,67 2320,50 2384,56 2461,42 2542,91 2723,60

9 2151,83 2176,62 2224,29 2284,10 2346,46 2411,23 2488,96 2571,53 2760,10

10 2171,40 2196,19 2245,43 2306,94 2370,73 2436,18 2514,72 2598,31 2794,31

11 2189,67 2221,74 2272,47 2335,57 2400,72 2466,79 2546,09 2623,33 2826,34

12 2206,70 2238,78 2290,89 2355,50 2421,91 2488,57 2568,57 2646,70 2856,31

13 2222,58 2254,66 2308,08 2374,08 2441,68 2508,90 2589,56 2668,51 2884,33

14 2237,38 2269,46 2324,09 2391,41 2460,13 2527,85 2609,13 2688,84 2910,50

15 2251,16 2283,24 2339,01 2407,56 2477,32 2545,52 2627,37 2707,80 2934,93

16 2260,27 2299,64 2356,37 2425,97 2500,62 2566,14 2648,42 2722,10 2967,74

17 2268,73 2308,10 2365,73 2436,30 2515,53 2578,53 2661,21 2735,39 2998,43

18 2276,58 2315,95 2374,43 2445,89 2529,40 2590,04 2673,10 2747,75 3027,11

19 2283,87 2323,24 2382,50 2454,80 2542,31 2600,74 2684,15 2759,23 3053,90

20 2290,64 2330,01 2389,99 2463,07 2554,31 2610,68 2694,41 2769,89 3078,89

21 2296,91 2343,58 2404,23 2478,04 2572,75 2627,20 2711,23 2779,79 3102,20

22 2302,73 2349,40 2410,68 2485,17 2583,11 2635,77 2720,07 2788,99 3123,93

23 2308,13 2354,80 2416,66 2491,78 2592,74 2643,72 2728,28 2797,52 3144,16

24 2313,14 2359,80 2422,20 2497,91 2601,67 2651,10 2735,90 2805,43 3163,00

25 2317,78 2364,44 2427,35 2503,59 2609,96 2657,94 2742,96 2812,78 3180,53

26 2322,08 2376,04 2439,41 2516,15 2624,95 2671,58 2756,81 2819,59 3196,84

27 2326,06 2380,02 2443,82 2521,04 2632,09 2677,47 2762,88 2825,90 3212,00

28 2329,76 2383,71 2447,92 2525,57 2638,72 2682,92 2768,52 2831,75 3226,09

29 2333,18 2387,13 2451,71 2529,76 2644,86 2687,98 2773,74 2837,18 3239,18

30 2336,35 2390,30 2455,23 2533,65 2650,55 2692,67 2778,58 2842,21 3251,34

31 2339,28 2400,48 2465,73 2544,49 2663,08 2704,25 2790,30 2846,87 3262,63

32 2342,00 2403,20 2468,74 2547,83 2667,97 2708,27 2794,46 2851,18 3273,10

33 2344,52 2405,72 2471,53 2550,92 2672,50 2712,00 2798,31 2855,18 3282,83

34 2346,85 2408,05 2474,12 2553,78 2676,71 2715,46 2801,87 2858,89 3291,85

35 2349,01 2410,21 2476,52 2556,43 2680,60 2718,65 2805,17 2862,32 3300,21
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CAT 13 CAT 14B CAT 14 CAT 15 CAT 16 CAT 17 CAT 18 CAT 19 CAT 20

2415,67 2415,67 2612,75 2798,57 3051,96 3299,73 3626,32 3952,91 4279,51

2488,14 2497,80 2706,81 2899,32 3164,89 3415,22 3753,24 4091,27 4429,29

2557,19 2576,36 2796,95 2995,87 3273,21 3525,78 3874,75 4223,72 4572,69

2622,82 2651,31 2883,10 3088,15 3376,83 3631,37 3990,79 4350,21 4709,63

2685,10 2722,65 2965,25 3176,14 3475,72 3731,96 4101,34 4470,71 4840,09

2744,07 2790,42 3043,40 3259,85 3569,86 3827,59 4206,43 4585,27 4964,11

2799,82 2854,67 3117,59 3339,32 3659,31 3918,31 4306,13 4693,94 5081,76

2852,43 2915,47 3187,89 3414,62 3744,12 4004,21 4400,53 4796,85 5193,17

2902,02 2972,90 3254,39 3485,85 3824,39 4085,42 4489,77 4894,13 5298,49

2948,68 3027,08 3317,18 3553,10 3900,23 4162,05 4574,00 4985,94 5397,88

2992,53 3078,10 3376,39 3616,52 3971,77 4234,27 4653,36 5072,45 5491,55

3033,70 3126,09 3432,13 3676,22 4039,16 4302,23 4728,05 5153,87 5579,69

3072,31 3171,18 3484,54 3732,36 4102,56 4366,11 4798,25 5230,39 5662,53

3108,47 3213,49 3533,76 3785,08 4162,12 4426,07 4864,14 5302,22 5740,29

3142,32 3253,14 3579,93 3834,54 4218,01 4482,29 4925,93 5369,57 5813,21

3173,97 3290,28 3623,20 3880,88 4270,41 4534,96 4983,81 5432,67 5881,52

3211,42 3325,02 3668,21 3929,09 4326,11 4582,84 5036,43 5490,03 5943,62

3246,48 3357,49 3710,35 3974,24 4378,30 4627,60 5085,62 5543,65 6001,67

3279,26 3387,82 3749,79 4016,48 4427,16 4669,41 5131,57 5593,73 6055,89

3309,89 3416,13 3786,65 4055,96 4472,86 4708,43 5174,45 5640,47 6106,49

3338,48 3442,54 3821,09 4092,85 4515,57 4744,82 5214,45 5684,07 6153,70

3365,16 3467,15 3853,23 4127,28 4555,45 4778,75 5251,73 5724,71 6197,70

3390,04 3490,09 3883,22 4159,39 4592,67 4810,36 5286,47 5762,58 6238,69

3413,21 3511,44 3911,16 4189,33 4627,38 4839,79 5318,81 5797,83 6276,85

3434,80 3531,31 3937,20 4217,22 4659,73 4867,17 5348,91 5830,64 6312,38

3454,90 3549,79 3961,45 4243,19 4689,86 4892,65 5376,91 5861,16 6345,42

3473,59 3566,98 3984,02 4267,36 4717,91 4916,34 5402,94 5889,54 6376,14

3490,98 3582,96 4005,01 4289,85 4744,01 4938,36 5427,14 5915,92 6404,70

3507,15 3597,80 4024,53 4310,76 4768,29 4958,82 5449,62 5940,43 6431,23

3522,17 3611,59 4042,67 4330,19 4790,86 4977,82 5470,51 5963,19 6455,88

3536,12 3624,39 4059,53 4348,25 4811,84 4995,47 5489,90 5984,33 6478,76

3549,08 3636,27 4075,19 4365,02 4831,33 5011,85 5507,90 6003,95 6500,01

3561,11 3647,30 4089,73 4380,60 4849,43 5027,05 5524,61 6022,16 6519,72

3572,28 3657,54 4103,23 4395,06 4866,24 5041,15 5540,11 6039,06 6538,01

3582,64 3667,03 4115,76 4408,48 4881,84 5054,23 5554,48 6054,73 6554,98

3592,25 3675,83 4127,38 4420,93 4896,32 5066,37 5567,82 6069,27 6570,72
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BIJLAGE 2 - LIJST VAN SECTORALE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOM-
STEN

Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2021 in uitvoering van het Vlaams intersectoraal ak-
koord van 30 maart 2021 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de inrichtingen en 
diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd : multidisciplinaire 
begeleidingsequipes palliatieve zorgen en netwerken palliatieve zorgen

LIJST VAN SECTORALE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN 

PVT en beschut wonen en MBE palliatieve zorgen en netwerken palliatieve zorgen 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009 (KB 07/05/2010-BS 27/07/2010) betreffende 
de arbeids- en loonvoorwaarden, afgesloten in het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen- 
en diensten (91588/co/330).

Ouderenzorg 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009 (KB 28/06/2009-BS 01/01/2009) betreffende 
de harmonisatie van de baremieke weddeschalen van de rustoorden voor bejaarden en van de rust 
en verzorgingstehuizen met de baremieke weddeschalen voor het personeel van de privé- zieken-
huizen.( 91044/co/330)

Revalidatiecentra 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009 (KB 03/08/2012-BS 09/11/2012) betreffende 
de arbeids- en loonvoorwaarden in de
Revalidatiecentra, afgesloten in het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen- en diensten.
(91047/co/330) 

Collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten voor alle federale gezondheidsdien-
sten. 

Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2013 (KB 12/05/2014-BS 29/10/2014) betref-
fende de harmonisatie van de barema’s van de zorgkundigen, afgesloten in het paritair comité voor 
de gezondheidsinrichtingen- en diensten. (118385/co/330)
Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 1975 (KB 27/04/1977-BS 17/05/1977) tot vaststelling 
van de berekening van de anciënniteit bij de indienstneming van bepaalde werknemers, afgesloten 
in het paritair comité voor de gezondheidsdiensten (305.00).
Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2003 (KB 07/06/2004-BS 07/07/2004) betreffende 
de vaststelling van de berekeningswijze van de anciënniteit van de werknemers die met succes een 
vorming tot verpleegkundige voltooid hebben, afgesloten in het paritair comité voor de gezond-
heidsdiensten. (69047/co/305) 

Assistentiewoningen 
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van 9 december 
2019 
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11.4. Sectorale referentiefuncties en een 
sectorale functieclassificatie

Collectieve arbeidsovereenkomst tot het bepalen van sectorale referentiefuncties 
en een sectorale functieclassificatie.
Cao van 28.9.2016

Voorwoord
De ondertekenende werkgevers en werknemersorganisaties willen met deze collectieve arbeids-
overeenkomst de loonharmonisering ingezet met het sociaal akkoord van 2000-2005 voortzetten, 
en bevestigen hun engagement om met deze nieuwe sectorale functieclassificatie te komen tot een 
geharmoniseerd loonmodel voor alle sectoren gevat door deze collectieve arbeidsovereenkomst.
Ze houden er rekening mee dat dit op verschillende tijdstippen en met een verschillende snelheid 
kan gebeuren in functie van de door de bevoegde overheden vrijgemaakte budgetten.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst geeft uitvoering aan punt 13 van het sociaal akkoord van 26 
april 2005 betreffende de federale gezondheidssectoren – privésector voor de periode 2005-2010.
De ondertekenende partijen erkennen dat de aanpassing van de lonen op basis van deze sectorale 
functieclassificatie slechts mogelijk is ten belope van de effectieve tenlasteneming van de kost er-
van, door financiële middelen die de bevoegde voogdijoverheden recurrent garanderen ten behoeve 
van de aanpassing van de lonen op basis van deze sectorale functieclassificatie. De ondertekenende 
partijen engageren zich om binnen dit gegarandeerd budgettair kader te opereren.
Deze overwegingen, bekommernissen en ambities indachtig, komen de ondertekenende partijen 
het volgende overeen:

Artikel 1 - Toepassingsgebied
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van:

• de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn;
• de psychiatrische verzorgingstehuizen;
• de forensisch psychiatrische centra;
• de initiatieven van beschut wonen;
• de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen en de dagverzorgingscentra;
• de revalidatiecentra;
• de thuisverpleging;
• de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging;
• de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België;
• de medisch-pediatrische centra;
• de wijkgezondheidscentra.

Onder “werknemers” wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk personeel.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst beperkt zich tot de rechten die geopend worden met het 
budget dat effectief ten laste wordt genomen door de bevoegde voogdijoverheid. 
Een uitbreiding van het toepassingsgebied dan wel een uitbreiding van de bovenvermelde rechten 
zal het voorwerp uitmaken van onderhandelingen te voeren op het moment dat de bevoegde voor-
dijoverheid bijkomende middelen ter beschikking stelt.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op leidinggevend personeel zoals be-
doeld in art. 4, 4° van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, noch op de 
artsen, met uitzondering van de artsen in de wijkgezondheidscentra.
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Artikel 2 - Doel
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel het bepalen van de sectorale referentiefuncties 
en de sectorale functieclassificatie.
De invoering van deze sectorale functieclassificatie in de ondernemingen behorend tot het toe-
passingsgebied van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, alsook de koppeling van deze 
functieclassificatie aan nieuwe barema’s maakt onderdeel uit van afzonderlijke collectieve arbeids-
overeenkomsten.
De bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten inzake functieclassificatie en loonschalen afge-
sloten in het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen – en diensten en de loonschalen 
afgesproken in de ondernemingen behorend tot het toepassingsgebied van onderhavige collectieve 
arbeidsovereenkomst blijven dus onverkort van toepassing.
De sectorale functieclassificatie op zich, zoals bepaald in deze collectieve arbeidsovereenkomst, kan 
geen recht openen op een herziening van het overeengekomen loon, noch ten voordele, noch ten 
nadele van werkgever en werknemer.

Artikel 3 - De classificatiemethode IF-IC
De sectorale referentiefuncties werden beschreven en gewogen volgens de “if-ic methode”.
Deze analytische methode werd ontwikkeld door de Vereniging Zonder Winstoogmerk genaamd 
“Instituut functieclassificatie - Institut de classification de fonctions” (VZW if-ic), Sainctelettesquare 
13-15 te 1000 Brussel, in samenwerking met de sociale partners van het paritair comité voor de 
gezondheidsinrichtingen- en diensten.
De VZW if-ic is systeemhouder van de classificatiemethode.
In de VZW if-ic wordt het ontwikkelingsproces van de sectorale functieclassificatie begeleid door de 
“if-ic stuurgroep”, samengesteld uit vertegenwoordigers van de organisaties die erkend zijn in het 
paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten.
De if-ic stuurgroep beslist bij unanimiteit. Indien geen consensus kan worden bereikt, kan het 
probleem worden voorgelegd aan het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten.
De if-ic stuurgroep:

• Bepaalt welke sectorale referentiefuncties worden omschreven.
• Valideert de sectorale functiebeschrijvingen
• Valideert de wegingen van de sectorale functiebeschrijvingen.
• Bepaalt welke sectorale referentiefuncties een onderhoud vereisen
• Bepaalt welke sectorale referentiefuncties worden geschrapt
• Bepaalt en keurt de afspraken over de werking van de “if-ic technische werkgroep” goed

In de VZW if-ic worden de technische werkzaamheden begeleid door de “if-ic technische werkgroep” be-
staande uit experts-classificatiedeskundigen van werkgevers -en werknemersorganisaties aangewezen 
door de organisaties die erkend zijn in het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten. 
De if-ic technische werkgroep beslist in consensus.
De if-ic technische werkgroep :

• Maakt de sectorale functiebeschrijvingen
• Weegt de sectorale functiebeschrijvingen volgens de if-ic methode met het oog op validering in 

de if-ic stuurgroep
• Adviseert de if-ic stuurgroep tot onderhoud van bestaande sectorale functiebeschrijvingen of 

tot schrapping van verouderde functiebeschrijvingen
De if-ic medewerkers stellen de sectorale functiebeschrijvingen voor aan de if-ic technische werk-
groep op basis van interviews in de instellingen.
De sectorale functiebeschrijvingen zijn gender neutraal opgesteld.
Elke functiebeschrijving wordt als volgt opgemaakt :

• Titel met vermelding M/V
• Unieke functiecode, functiecategorie
• Functiedepartement, functiefamilie
• Algemeen doel
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• Activiteiten en taken
• Criteria

Elk van de functiebeschrijvingen wordt geanalyseerd op basis van volgende waarderingscriteria :
1. kennis en kunde: kennis, kunde en vaardigheden, evenals de inwerktijd die nodig zijn om de functie 

op een normaal niveau te kunnen uitoefenen, ongeacht hoe deze kennis verworven wordt.
 2. Leidinggeven: hiërarchisch of niet-hiërarchisch aansturen van medewerkers in de organisatie 

naar het bereiken van de vooropgestelde doeleinden; het hiërarchisch leidinggeven is het aan-
sturen en toezicht houden op de werkzaamheden van een groep hiërarchisch ondergeschikte 
medewerkers in dezelfde organisatie. Niet-hiërarchisch leidinggeven is het aansturen van me-
dewerkers in dezelfde organisatie in het kader van taakdelegatie of het vaktechnisch aansturen 
van medewerkers in structurele projecten.

 3. Communicatie: vereiste vaardigheden inclusief empathische vaardigheden om relaties, zowel 
mindeling als schriftelijk, intern of extern, met (groepen) mensen te onderhouden bij een 
normale uitoefening van de functie; de aard van de contacten alsook de complexiteit van de 
contacten in de uitvoering van de functie.

 4. Probleemoplossing: moeilijkheidsgraad van de problemen en samenhang van de diverse taken 
en situaties in de uitoefening van de functie.

 5. Verantwoordelijkheid: de beslissingsruimte of autonomie waarover de functiehouder beschikt 
en de impact van de beslissingen op materieel of immaterieel vlak voor de organisatie of andere 
functies in de organisatie.

 6. Omgevingsfactoren: factoren die bezwarend, ongunstig of gevaarlijk zijn bij het normaal uit-
oefenen van de functie, met andere woorden de structurele ongemakken in de uitoefening van 
de taken op materieel, fysiek of psychisch vlak en de mate waarin die voorkomen.

De analyse van de referentiefuncties op basis van deze waarderingscriteria heeft als resultaat het 
toekennen van een score voor elk criterium. De optelsom van de  score per criterium leidt tot een 
totale waarderingsscore voor elke sectorale referentiefunctie.
De waarderingsscore van de sectorale referentiefuncties wordt nooit publiek bekendgemaakt.

Artikel 4 - Functiecategorieën en functiedepartementen
Aan de hand van de totale waarderingsscore voor elke referentiefunctie wordt een rangorde van 
de sectorale referentiefuncties opgemaakt. Die rangorde maakt het mogelijk om de sectorale refe-
rentiefuncties op basis van hun waarderingsscores te clusteren in categorieën van functies met een 
gelijke waarde. Er zijn 17 categorieën van toepassing.
Elke categorie heeft een boven en een ondergrens , uitgedrukt in waarderingsscores.
Categorie 4: waarderingscore tussen 128 en 144,5
Categorie 5: waarderingscore tussen 145 en 164,5
Categorie 6: waarderingscore tussen 165 en 188,5
Categorie 7: waarderingscore tussen 189 en 211,5
Categorie 8: waarderingscore tussen 212en 238,5
Categorie 9: waarderingscore tussen 239 en 270
Categorie 10: waarderingscore tussen 270,5 en 304,5
Categorie 11: waarderingscore tussen 305 en 343,5
Categorie 12: waarderingscore tussen 344 en 387,5
Categorie 13: waarderingscore tussen 388 en 435,5
Categorie 14: waarderingscore tussen 436 en 489,5
Categorie 15: waarderingscore tussen 490 en 543,5
Categorie 16: waarderingscore tussen 544 en 598,5
Categorie 17: waarderingscore tussen 599 en 654,5
Categorie 18: waarderingscore tussen 655 en 709,5
Categorie 19: waarderingscore tussen 710 en 763,5
Categorie 20: waarderingscore tussen 764 en 815
De toegekende categorie per referentiefunctie wordt opgenomen in de functiewijzer in bijlage 1.
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Artikel 5
De sectorale referentiefuncties worden eveneens ondergebracht in 6 functiedepartementen en 14 
functiefamilies. Binnen het functiedepartement verpleging en verzorging wordt eveneens een on-
derverdeling gemaakt naargelang de sector(en) waarin de functies voorkomen.
 1. Administratie
  a. administratie
  b. financiële dienst
  c. informatica
  d. personeelsdienst
 2. Hotel, logistiek en techniek
  a. hoteldienst
  b. technische dienst
  c. magazijn en aankoop
  d. keuken
 3. Medisch-technisch en apotheek
  a. apotheek
  b. laboratorium
  c. medisch-technische dienst
 4. Paramedisch
  a. paramedische diensten
 5. Psycho-sociaal
  a. psycho-sociale dienst
 6. Verpleging – verzorging
  a. alle sectoren
  b. algemene ziekenhuizen
  c. psychiatrie
  d. residentiële ouderenzorg / thuisverpleging
  e. revalidatie / wijkgezondheidscentra /bloedtransfusiecentra
De departementen en functiefamilies zijn indicatief om een vlotte lezing mogelijk te maken.

Artikel 6
In bijlage 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt de functiewijzer opgenomen.
De functiewijzer bevat een lijst met vermelding van:

• de titel van de sectorale referentiefuncties
• de categorie waartoe de sectorale referentiefunctie behoort
• de unieke IF-IC functiecode per sectorale referentiefunctie.
• het functiedepartement en de functiefamilie waartoe de sectorale referentiefunctie behoort.

Artikel 7
In bijlage 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden de beschrijvingen van alle sectorale 
referentiefuncties integraal opgenomen.
Elke sectorale functiebeschrijving vermeldt :

• de titel van de sectorale referentiefunctie
• de categorie waartoe de sectorale referentiefunctie behoort
• de unieke IF-IC functiecode per sectorale referentiefunctie.
• het functiedepartement en de functiefamilie waartoe de sectorale referentiefunctie behoort.
• Algemeen doel
• Activiteiten en taken
• Criteria
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Artikel 8 - Het onderhoud van de sectorale referentiefuncties.
Onder onderhoud wordt verstaan :

• Het aanpassen van bestaande sectorale functiebeschrijvingen omdat de inhoud van de functie 
gewijzigd is;

• Het toevoegen van nieuwe sectorale functiebeschrijvingen omdat er bijkomende functies ontstaan;
• Het schrappen van bestaande sectorale functiebeschrijvingen omdat functies verdwijnen;

Minstens één keer per jaar beslist de if-ic stuurgroep voor welke sectorale referentiefuncties een 
onderhoudsprocedure wordt opgestart, teneinde de sectorale functieclassificatie actueel te houden.
Hiervoor kunnen de werknemers- en werkgeversorganisaties vertegenwoordigd in het paritair co-
mité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten evoluties in organisaties en in functies melden.
Vragen tot onderhoud moeten gemeld worden aan de VZW if-ic met het formulier in bijlage 3.

Artikel 9
§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten onder de sectoraal opschortende voorwaarde 

dat de bevoegde overheid een structureel en aan de geïndexeerde lonen aangepast budget, specifiek 
voor een (gedeeltelijke) invoering van het functieclassificatiesysteem, juridisch bindend1 garandeert 
aan de ondertekenende partijen.

§2. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de sectorale implementatie bedongen in onderhavige 
overeenkomst beperkt wordt ten belope van de effectieve tenlasteneming van de kost ervan, door 
de bevoegde voogdijoverheid middels structurele financiering ten behoeve van de invoering ter 
beschikking gesteld wordt.

§3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt ten vroegste in werking op xx 2016 en is gesloten 
voor onbepaalde duur.

Zij kan op verzoek van de meest gerede ondertekenende partij worden herzien of opgezegd met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden.
De organisatie die het initiatief tot herziening of opzegging neemt, moet in een gewone brief aan 
de Voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en – diensten de redenen 
ervan aangeven en amendementsvoorstellen indienen. De andere organisaties verbinden zich ertoe 
deze binnen een maand na ontvangst ervan in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen 
en – diensten te bespreken.
Bijlage 1: functielijst
Bijlage 2: functiebeschrijvingen
Bijlage 3: Formulier onderhoudsprocedure

1 Bv via tripartite overeenkomst, via de regelgeving, …
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11.5. Rapporteringsprocedure IFIC
Collectieve arbeidsovereenkomst over de rapporteringsprocedure aan de vzw 
IFIC in uitvoering van artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 april 
2019 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de inrichtingen en 
diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd
Cao van 9.11.2020

Artikel 1. Toepassingsgebied
§1.  Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van 

de hierna vermelde inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend 
en/of gesubsidieerd:de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn, met 
uitzondering van de categorale ziekenhuizen;
• de categorale ziekenhuizen (dit is elk ziekenhuis dat uitsluitend beschikt over een G-dienst (reva-

lidatie van geriatrische patiënten) en/of een Sp-dienst (gespecialiseerde dienst voor behandeling 
en revalidatie) als vermeld in artikel 5, §1 , l, eerste lid, 3° en 4° , van de bijzondere wet van 8 
augustus 1980 tot hervorming der instellingen)

• de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de dagverzorgingscentra, de 
assistentiewoningen, de centra voor kortverblijf voor bejaarden;de thuisverpleging ;

• de psychiatrische verzorgingstehuizende wijkgezondheidscentra;
• de initiatieven van beschut wonen;
• de revalidatiecentra met uitsluiting van, de instellingen waarmee het Verzekeringscomité van 

het Riziv op voorstel van het College van geneesheren directeurs, in uitvoering van artikel 22, 
6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke-
ringen gecoördineerd op 14 juli 1994, een overeenkomst heeft gesloten en die niet vallen onder 
de toepassing van artikel 5, §1, l, 5° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
van de instellingen.

§2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op leidinggevend personeel zoals 
bedoeld in artikel 4, 4° van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen be-
houdens wanneer het een sectorale referentiefunctie betreft zoals bedoeld in de collectieve ar-
beidsovereenkomst van 28 september 2016 tot het bepalen van sectorale referentiefuncties en 
een sectorale functieclassificatie (135642/CO/330), noch op de artsen.

Artikel 2. Doel
§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst geeft uitvoering aan het kader beschreven in artikel 5 van 

de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 april 2019 betreffende de invoering van een nieuw loon-
model voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of 
gesubsidieerd. Voornoemd artikel 5, §3 voorziet dat een rapportering van loongegevens gedaan 
zal worden om te kunnen nagaan hoe het door de overheid beschikbaar gestelde IFIC budget zich 
verhoudt tot de globale reële kost van fase l

§2. Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst bepaalt:
• Welke gegevens aan IFIC vzw gerapporteerd moeten worden;
• De manier waarop deze gegevens aan IFIC vzw moeten gerapporteerd worden; 
• De wijze waarop de globale reële kost van fase I berekend wordt;
• Aan wie resultaten van de berekening van de globale reële kost van fase I worden gecommuniceerd.

Artikel 3. Gerapporteerde gegevens
De werkgever moet de gegevens opgenomen in bijlage 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst 
rapporteren aan IFIC vzw ten laatste op 31/01/2021, en dit in overeenstemming met de instructies 
beschreven in deze bijlage.
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Artikel 4. Wijze van rapporteren van de gegevens
§1. §I . De rapportering wordt op een elektronische manier uitgevoerd, en dit uitsluitend aan de hand 

van de rapporteringstool opgenomen in bijlage 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. IFIC 
vzw stelt deze tool ter beschikking van de werkgevers.

§2. De rapporteringsgegevens worden voor indiening bij IFIC vzw door de instelling geanonimiseerd.
§3. De door de werkgevers gerapporteerde gegevens worden aan de IFIC vzw overgemaakt via een 

beveiligd platform.
§4. De door de werkgevers gerapporteerde gegevens mogen enkel gebruikt worden voor de berekeningen 

en analyses die noodzakelijk zijn om de doelstellingen beschreven in artikel 2 van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst te realiseren alsook om de sociale partners, mits onderling akkoord, in staat 
te stellen om macro-economische berekeningen te maken met betrekking tot de verdere uitrol van 
IFIC in de betrokken sectoren (conform artikel 1 §1 van onderhavige CAO).

Artikel 5. Wijze van berekening van de globale reële kost van fase I
Om de globale reële kost van fase I te berekenen wordt:

• Enkel rekening gehouden met de werknemers die volgens het IFIC barema betaald worden. 
• Voor de berekening van het jaar 2020 en 2021: de formule opgenomen in bijlage 3 van deze 

collectieve arbeidsovereenkomst wordt toegepast.

Artikel 6. Aan wie de gerapporteerde gegevens worden gecommuniceerd
§1. Behoudens onderstaande informatieverstrekking, mogen in geen enkel geval gegevens, globale 

dan wel individuele van werkgevers, werknemers of instellingen ter beschikking gesteld worden 
aan de sociale partners, noch aan derden.

§2. IFIC vzw communiceert de resultaten van de berekeningen en analyses, bedoeld in artikel 5 van 
onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, aan de werkgevers en de werknemersorganisaties, 
vertegenwoordigers van de sectoren vernoemd in artikel 1 van onderhavige collectieve arbeids-
overeenkomst, zetelend in het paritair comité voor gezondheidsinrichtingen en diensten (hierna 
de “sectorale sociale partners”).

§3. §3. IFIC vzw bezorgt aan de sectorale sociale partners de globale kost per subsector. Geen enkele 
berekening of analyse wordt gerealiseerd of gepresenteerd op het niveau van de individuele instel-
ling, de individuele werkgever of de individuele werknemer.

§4. §4. In afwijking op voorgaande paragrafen zal IFIC vzw het bedrag dat door de financierende 
overheid in 2020 (afrekening) en 2021 (voorschot) aan elke werkgever betaald moet worden com-
municeren aan het Agentschap Zorg en Gezondheid. Deze afwijking heeft uitsluitend tot doel de 
uitvoering mogelijk te maken van de Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 april 2019 in uitvoering 
van het Vlaams intersectoraal akkoord van 8 juni 2018 betreffende de invoering van een nieuw 
loonmodel voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend 
en/of gesubsidieerd.

Artikel 7. Slotbepalingen
§1. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de sectorale implementatie bedongen in onderhavige 

overeenkomst beperkt wordt ten belope van de effectieve tenlasteneming van de globale kost 
ervan, die door de bevoegde voogdijoverheid middels structurele financiering ten behoeve van de 
invoering ter beschikking gesteld wordt aan de sector.

§2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op de dag van zijn ondertekening en is 
gesloten voor onbepaalde duur.

§3. Zij kan op verzoek van de meest gerede ondertekenende partij worden herzien of opgezegd met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden

§4. De organisatie die het initiatief tot herziening of opzegging neemt, moet in een gewone brief aan 
de Voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en — diensten de redenen 
ervan aangeven en amendementsvoorstellen indienen. De andere organisaties verbinden zich ertoe 
deze binnen een maand na ontvangst ervan in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen 
en diensten te bespreken.
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11.6. Invoering sectorale functieclassifi-
catie

Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de procedures voor de invoering 
van een nieuwe sectorale functieclassificatie alsook voor de rapportering aan de 
vzw if-ic
Cao van 5.4.2019 (KB van 17.09.2020, BS van 14.10.2020)

 · Vervangt cao van 9.7.2018
De ondertekenende partijen erkennen dat de aanpassing van de lonen op basis van deze nieuwe 
sectorale functieclassificatie slechts mogelijk is ten belope van de effectieve tenlasteneming van 
de kost ervan, door financiële middelen die de bevoegde voogdijoverheden recurrent garanderen 
ten behoeve van de aanpassing van de lonen op basis van deze sectorale functieclassificatie. De 
ondertekenende partijen engageren zich om binnen dit gegarandeerd budgettair kader te opereren.

HOOFDSTUK 1 - TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1
§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van 

de hierna vermelde inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend 
en/of gesubsidieerd:
• de categorale ziekenhuizen (dit is elk ziekenhuis dat uitsluitend beschikt over een G-dienst (re-

validatie van geriatrische patiënten) en/of een Sp-dienst (gespecialiseerde dienst voor behande-
ling en revalidatie) als vermeld in artikel 5, §1, I, eerste lid, 3° en 4°, van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen)

• de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de dagverzorgingscentra, de 
assistentiewoningen, de centra voor kortverblijf voor bejaarden;

• de psychiatrische verzorgingstehuizen;
• de initiatieven van beschut wonen;
• de revalidatiecentra met uitsluiting van, de instellingen waarmee het Verzekeringscomité van 

het Riziv op voorstel van het College van geneesheren directeurs, in uitvoering van artikel 22, 
6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke-
ringen gecoördineerd op 14 juli 1994, een overeenkomst heeft gesloten en die niet vallen onder 
de toepassing van artikel 5, § 1, I, 5° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
van de instellingen.

§2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op leidinggevend personeel zoals be-
doeld in art. 4, 4° van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, behoudens 
wanneer het een sectorale referentiefunctie betreft zoals bedoeld in de collectieve arbeidsovereen-
komst van 28 september 2016 “tot het bepalen van sectorale referentiefuncties en een sectorale 
functieclassificatie” (registratienummer 135642/CO/330), noch op de artsen. 

§3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op medewerkers die in dienst treden 
vanaf 23/04/2019. Werknemers, die in dienst treden vanaf 23/04/2019, krijgen onmiddellijk een 
sectorale referentiefunctie toegewezen zoals opgenomen in bijlage 1 van de collectieve arbeids-
overeenkomst van 28/09/2016 “tot het bepalen van sectorale referentiefuncties en een sectorale 
functieclassificatie” (registratienummer 135642/CO/330) en zijn uitgesloten van de procedures 
zoals beschreven in onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.

§4. Een besluit tot einde van de arbeidsovereenkomst voorafgaand aan 23 april 2019, sluit de werknemer 
uit van het toepassingsgebied van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, op voorwaarde 
dat deze niet meer in dienst zal zijn op 01/11/2019. 
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HOOFDSTUK 2 - ACTOREN 

Artikel 2
§1. Intern paritair overlegorgaan: Onder intern paritair overlegorgaan wordt verstaan de Onderne-

mingsraad (OR) of het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) of, bij ont-
stentenis, de Syndicale Delegatie (SD).

§2. Procesverantwoordelijke: De procesverantwoordelijke faciliteert de uitvoering van deze collec-
tieve arbeidsovereenkomst. De procesverantwoordelijke wordt aangesteld door en werkt onder 
de eindverantwoordelijkheid van de werkgever. Hij heeft louter een adviserende en sturende rol. 

§3. Begeleidingscommissie: De begeleidingscommissie is een paritaire commissie die wordt sa-
mengesteld door het intern paritair overlegorgaan. De begeleidingscommissie heeft als op-
dracht de ondersteuning van de werkgever, alsook van de procesverantwoordelijke, bij de 
toewijzing van de functies. Hiertoe kan de begeleidingscommissie de werkgever en proces-
verantwoordelijke adviseren en bijstaan daar waar de begeleidingscommissie dit nodig acht.  
Voor instellingen zonder intern paritair overlegorgaan wordt de begeleidingscommissie opgericht 
op sectoraal en indien wenselijk/noodzakelijk op regionaal niveau, en samengesteld door het pari-
tair comité voor de gezondheidsinrichtingen – en diensten. In voorkomend geval spreken we van 
een sectorale begeleidingscommissie.

§4. Interne beroepscommissie: De interne beroepscommissie is een paritaire commissie die wordt 
samengesteld door het intern paritair overlegorgaan. De interne beroepscommissie heeft als taak 
het intern beroep van de werknemer tegen de toegewezen sectorale referentiefunctie(s), de vast-
stelling van een ontbrekende functie en/of categorie in het kader van een ontbrekende functie en/
of de verdeling van de arbeidstijd in het kader van een hybride functie te bespreken, te oordelen 
over de ontvankelijkheid van het beroep en te beslissen over een alternatieve functietoewijzing of, 
ingeval van een ontbrekende functie, een alternatieve categorie, of, ingeval van een hybride func-
tie, over een verdeling conform de bepalingen van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.  
Voor instellingen zonder intern paritair overlegorgaan wordt de “interne” beroepscommissie op-
gericht op sectoraal en indien wenselijk/noodzakelijk op regionaal niveau, en samengesteld door 
het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten. In voorkomend geval spreken 
we van een sectorale beroepscommissie. 

§5. Externe beroepscommissie: De externe beroepscommissie is een paritaire commissie die wordt 
samengesteld door het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten. De externe 
beroepscommissie moet het extern beroep van de werknemer bespreken met betrekking tot de toe-
gewezen sectorale referentiefunctie(s), de vaststelling van een ontbrekende functie of de toewijzing 
van een categorie in het geval van een ontbrekende functie, en/of de verdeling van de arbeidstijd in 
het geval van een hybride functie. De externe beroepscommissie onderzoekt de ontvankelijkheid 
van het beroep en beslist over een alternatieve functietoewijzing, een alternatieve categorie in het 
geval van een ontbrekende functie, of een alternatieve verdeling van functies bij hybride functies 
conform de bepalingen van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.

§6. Vzw if-ic: De vzw if-ic is de systeemhouder van de classificatiemethode onderliggend aan de sectorale 
functieclassificatie zoals beschreven in de collectieve arbeidsovereenkomst van 28/09/2016 “tot 
het bepalen van sectorale referentiefuncties en een sectorale functieclassificatie” (registratienum-
mer 135642/CO/330).

HOOFDSTUK 3 - DOEL

Artikel 3
§1. Enerzijds bepaalt deze collectieve arbeidsovereenkomst in hoofdstuk 4 de procedures die moeten 

gevolgd worden om de sectorale referentiefuncties, zoals beschreven in de collectieve arbeids-
overeenkomst van 28 september 2016 “tot het bepalen van sectorale referentiefuncties en een 
sectorale functieclassificatie” (registratienummer 135642/CO/330), toe te wijzen aan de werk-
nemers tewerkgesteld in de instellingen die vallen onder het toepassingsgebied van onderhavige 
collectieve arbeidsovereenkomst, evenals de te ondernemen stappen in de instellingen met het 
oog op de implementatie van deze nieuwe functieclassificatie. 

§2. Anderzijds bepaalt deze collectieve arbeidsovereenkomst in hoofdstuk 5 de procedures die de 
werkgever moet volgen in het kader van de verplichte rapportering van een aantal specifieke 
loongegevens aan de vzw if-ic.
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§3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst geeft uitvoering aan het punt 2.1.1., zoals beschreven in het 
vijfde Vlaams intersectoraal akkoord voor de social/nonprofitsectoren voor de periode 2018-2020 
van 8 juni 2018, afgesloten tussen de sociale partners enerzijds en de Vlaamse Regering anderzijds.

HOOFDSTUK 4 - TOEWIJZING SECTORALE REFERENTIEFUNCTIES EN IMPLE-
MENTATIE VAN DE NIEUWE FUNCTIECLASSIFICATIE 
4.1. PROCEDURES VOOR INSTELLINGEN MET EEN INTERN PARITAIR OVERLEG-
ORGAAN

Artikel 4 - Verantwoordelijkheden van de werkgever
§1. De werkgever is verantwoordelijk voor de toewijzing van de sectorale referentiefuncties aan alle 

werknemers gevat door het toepassingsgebied van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.
§2. De werkgever waakt erover dat de procesverantwoordelijke, de leden van de begeleidingscom-

missie en de leden van de interne beroepscommissie een opleiding volgen tijdens één van de op-
leidingssessies georganiseerd door de vzw IFIC. Deze vorming moet afgerond zijn uiterlijk tegen 
01/11/2018 enerzijds voor de materie inzake functieclassificatie en anderzijds voor het instrument 
dat als basis gebruikt zal worden voor de informatie aan de werknemer tussen 23/04/2019 en 
07/05/2019, conform artikelen 11, §3 en 20, §1 van onderhavige cao, alsook voor de rapportering 
door de werkgever aan Ific vzw op 25/01/19, conform artikel 27 van onderhavige cao, waarbij de 
te rapporteren specifieke loongegevens nog bepaald moeten worden tegen 15/09/18. Deze laatste 
opleiding is voorbehouden voor de procesverantwoordelijken en directies. 

§3. De werkgever waakt erover dat de begeleidingscommissie en de interne beroepscommissie kunnen 
bijeenkomen. Hij waakt erover dat de commissies over de nodige faciliteiten beschikken om hun 
opdracht naar behoren te vervullen.

§4. In de begeleidingscommissie rapporteert en overlegt de werkgever over de stand van zaken en 
geplande werkzaamheden in uitvoering van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Artikel 5 - Procesverantwoordelijke
§1. De procesverantwoordelijke neemt het secretariaat waar van de begeleidingscommissie en van de 

interne beroepscommissie. Hij maakt de uitnodigingen op en verstuurt ze. Hij maakt eveneens de 
verslagen van de bijeenkomsten op. Hij participeert in alle vrijheid aan de beraadslagingen doch 
zonder zeggenschap bij het nemen van beslissingen. De procesverantwoordelijke heeft louter een 
adviserende en sturende rol.

§2. De procesverantwoordelijke wordt door de werkgever aangesteld, uiterlijk op 03/09/2018. De 
werkgever kan te allen tijde de procesverantwoordelijke wijzigen, mits hij de beslissing onverwijld 
overmaakt en motiveert aan de begeleidingscommissie. Bij een wijziging van de procesverantwoor-
delijke dient de werkgever zo snel als mogelijk diens vorming, zoals bedoeld in het voorgaande 
artikel, te organiseren.

Artikel 6 - Begeleidingscommissie
§1. De Ondernemingsraad (OR) of, bij ontstentenis, het Comité voor Preventie en Bescherming op 

het Werk (CPBW), of bij ontstentenis, de Syndicale Delegatie (SD) samen met de werkgever, stelt 
ten laatste op 01/10/2018 een begeleidingscommissie samen.

§2. De begeleidingscommissie is paritair samengesteld en dient zodanig te worden samengesteld dat ze 
minstens één vertegenwoordiger bevat van elke werknemersorganisatie die vertegenwoordigd is in 
één van de lokale paritaire overlegorganen in de instelling en voor zover zij erkend is in het paritair co-
mité voor de gezondheidsinrichtingen – en diensten. Het totaal aantal leden wordt bepaald door het 
lokaal paritair overlegorgaan, rekening houdend met de vereisten van efficiëntie en representativiteit.  
Hier bovenop maakt de procesverantwoordelijke ook deel uit van de begeleidingscommissie, even-
wel zonder stemrecht. De werkgever duidt binnen de begeleidingscommissie een voorzitter aan 
in de werkgeversafvaardiging. 

§3. De begeleidingscommissie legt haar vergaderkalender vast. Buiten deze vergaderkalender kan de 
werkgever of de procesverantwoordelijke de begeleidingscommissie bij hoogdringendheid bijeen-
roepen, in principe tijdens de normale werkuren van de administratieve diensten van de werkgever.
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§4. Minstens de helft van het aantal leden aan werknemerszijde en de helft van het aantal leden aan 
werkgeverszijde zijn vereist opdat de begeleidingscommissie geldig kan bijeenkomen en beraad-
slagen.

§5. Indien noodzakelijk of bij problemen met de werking in de commissie en mits motivering, kun-
nen werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers in de begeleidingscommissie beroep doen 
op experten van de werknemers- of werkgeversorganisaties. Deze kunnen op vraag van de leden 
deelnemen aan de vergaderingen. Zij hebben een adviserende rol.

Artikel 7 - Kalender
Het implementatieproces verloopt in stappen. Tussen 23/04/2019 en uiterlijk 7/05/2019 communi-
ceert de werkgever zijn definitieve toewijzing van de sectorale referentiefuncties aan de individuele 
werknemers. 
Elke stap moet de deadlines in het schema in bijlage 5 van onderhavige collectieve arbeidsovereen-
komst strikt respecteren. 
De Ondernemingsraad (OR), of bij ontstentenis, het Comité voor Preventie en Bescherming op het 
Werk (CPBW), of bij ontstentenis, de Syndicale Delegatie (DS) samen met de werkgever, kan deze 
deadlines aanpassen enkel in de voorbereidende fase, met name voor de stappen die zich situeren 
vóor datum 23/04/2019. 

Artikel 8 - Communicatie
§1. Op ten laatste 01/10/2018, deelt de werkgever de naam van de procesverantwoordelijke mee aan 

de begeleidingscommissie. 
§2. De werkgever organiseert, na overleg met de begeleidingscommissie, ten laatste op 17/10/2018, 

een algemene schriftelijke, al dan niet in elektronische vorm, communicatie naar de werk-
nemers. In ieder geval zal deze communicatie gebeuren middels bekendmaking op een voor 
de werknemer goed zichtbare en zonder tussenpersoon vlot toegankelijke plaats. Hiertoe 
wordt door IFIC een model van communicatie ter beschikking gesteld van de werkgevers. 
Deze communicatie omvat:
• informatie over de invoering van de nieuwe sectorale functieclassificatie in de instelling;
• een toelichting bij de procedures die doorlopen worden;
• informatie over de plaats waar de werknemer de functiewijzer en de sectorale functiebeschrij-

vingen kan consulteren;
• de kalender van de procedure, meer bepaald het tijdstip waarop de werknemer zal geïnformeerd 

worden over de toewijzing van een sectorale referentiefunctie;
• uitleg over de mogelijkheid en de modaliteiten voor de indiening van een beroep en de syndicale 

ondersteuning; 
• het webadres van IFIC waar men algemene informatie over de sectorale functieclassificatie kan 

terugvinden.1 
§3. Wijzigingen van de bovenvermelde kennisgeving communiceert de werkgever onverwijld op de-

zelfde wijze.

Artikel 9 - Voorbereiding door de procesverantwoordelijke
§1. De procesverantwoordelijke staat in voor de voorbereiding van de werkzaamheden van de bege-

leidingscommissie tegen uiterlijk 15/11/2018. 
§2. Deze voorbereiding behelst:

• De opmaak van een personeelslijst met alle werknemers verbonden aan de instelling, gevat door 
het toepassingsgebied van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst. 

• De opmaak van een organigram, met een overzicht van alle diensten en afdelingen in de instelling 
evenals de aanduiding van de hiërarchische positie van de directieleden, de diensthoofden en in 
voorkomend geval departements- of afdelingsverantwoordelijken van elke dienst.

• Het verzamelen van de functiebeschrijvingen die in de instelling werden opgemaakt.

1 Deze  wordt ook niet-digitaal ter beschikking gesteld op dezelfde plaats/manier als het arbeidsreglement.
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Artikel 10 - Voorstel van toewijzing door de werkgever
§1. De werkgever is verantwoordelijk voor de toewijzing van één of meerdere sectorale referentiefunctie(s) 

aan elke werknemer, of in voorkomend geval, de identificatie van een ontbrekende functie. In het 
geval van een ontbrekende functie, moet de werkgever middels een vergelijking met gelijkaardige 
sectorale referentiefuncties, een categorie toewijzen aan de werknemer. 

§2. De werkgever neemt voor de toewijzing de classificatieprincipes (vuistregels) in acht, zoals be-
schreven in bijlage 1 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.

§3. De werkgever kan bij de toewijzingen advies vragen aan de direct leidinggevende van de betrokken 
werknemer. Zij moeten hiertoe toegang hebben tot de functiewijzer en de sectorale functiebeschrij-
vingen zoals opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016, “tot het 
bepalen van sectorale referentiefuncties en een sectorale functieclassificatie” (registratienummer 
135642/CO/330), en geïnformeerd zijn over de algemene classificatieprincipes (vuistregels) van 
de sectorale functieclassificatie, zoals opgenomen in bijlage 1 van onderhavige collectieve arbeids-
overeenkomst.

§4. De werkgever kan aan de procesverantwoordelijke advies vragen over de correcte toepassing van de 
classificatieprincipes (vuistregels) opgenomen in bijlage 1 van onderhavige collectieve arbeidsover-
eenkomst. De werkgever kan zich ook laten bijstaan door de experten uit de werkgeversorganisatie.

§5. De toewijzing kan drie resultaten hebben:
• De toewijzing van één overeenstemmende sectorale referentiefunctie;
• De toewijzing van een hybride functie, zoals omschreven in bijlage 1 van onderhavige collectieve 

arbeidsovereenkomst
• De vaststelling dat er geen sectorale referentiefunctie kan toegewezen worden. In dit geval is er 

sprake van een ontbrekende functie.
§6. Indien de werkgever een ontbrekende functie vaststelt, moet hij enerzijds een categorie toewijzen 

aan de werknemer middels vergelijking met gelijkaardige sectorale referentiefuncties, en anderzijds 
de ontbrekende functie identificeren op basis van het formulier in bijlage 4 van de onderhavige 
collectieve arbeidsovereenkomst. Het formulier wordt onverwijld ingevuld en overgemaakt aan de 
vzw IFIC. Deze ontbrekende functies zullen behandeld worden in de onderhoudsprocedure zoals 
omschreven in artikel 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016 “tot het 
bepalen van sectorale referentiefuncties en een sectorale functieclassificatie” (registratienummer 
135642/CO/330). 

§7. De werkgever bezorgt de begeleidingscommissie de personeelslijst met het voorstel van toewijzing voor 
elk personeelslid, uiterlijk op 01/12/2018. Per werknemer wordt de toegewezen functietitel(s), de unie-
ke functiecode(s) en de functiecategorie opgenomen en, in het geval van hybride functies, eveneens de 
verdeling van de werktijd. In geval van een ontbrekende functie, deelt de werkgever ook de toegewezen 
categorie mee. Waar gevraagd, motiveert de werkgever de toewijzingen aan de begeleidingscommissie. 
De werknemersvertegenwoordigers in de begeleidingscommissie geven hun bemerkingen en advies 
over de toewijzingen tegen uiterlijk 18/01/2019. Als de werknemersvertegenwoordigers een negatief 
advies geven, moeten zij een gemotiveerde alternatieve toewijzing voorstellen. Daarvoor wordt in 
de voorgestelde sectorale referentiefunctie aangeduid welke elementen niet overeenstemmen met 
de reële functie of welke elementen ontbreken ten opzichte van de reële functie. Dit advies is niet 
bindend voor de werkgever en houdt geen goedkeuring in namens de werknemer(s) die deze functie 
uitoefenen. De werkgever is vrij om het voorstel van toewijzing aan te passen of te handhaven. 
Na de individuele communicatie (tussen 23/04/2019 en uiterlijk 7/05/2019) van de functietoewij-
zing aan de werknemer, moet dit advies en de argumentatie toegelicht worden aan de werknemer 
die erom verzoekt. 

§8. De procesverantwoordelijke waakt tijdens de besprekingen over het respect voor de sectorale 
classificatieprincipes (vuistregels) zoals beschreven in bijlage 1 van onderhavige collectieve ar-
beidsovereenkomst.

Artikel 11 - De definitieve toewijzing door de werkgever.
§1. De werkgever beslist na het overleg in de begeleidingscommissie, zoals bedoeld in voorgaand arti-

kel, over de definitieve toewijzing. Deze beslissing wordt ten laatste op 23/01/2019 ter informatie 
voorgelegd aan de begeleidingscommissie.

§2. De werkgever is verplicht zijn beslissingen met betrekking tot de toewijzingen aan de vzw if-ic te 
rapporteren, conform artikel 27, en dit ten laatste op datum 25/01/19. 
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§3. Tussen 23/04/2019 en 7/05/2019 communiceert de werkgever schriftelijk de beslissing met be-
trekking tot de toewijzing aan elke werknemer. Deze beslissing heeft betrekking op de situatie 
waarin de werknemer zich bevindt op de dag voor 23/04/2019. 

§4. Deze schriftelijke communicatie, al dan niet in elektronische vorm, omvat minstens volgende 
informatie:
• De huidige functietitel(s) (uitgevoerde functie(s) op 22/04/2019);
• De toegewezen sectorale referentiefunctie(s) en de overeenstemmende unieke functiecode(s) of 

in voorkomend geval de vaststelling van een ontbrekende functie;
• In het geval van hybride functies, het percentage toegewezen aan elke sectorale referentiefunctie;
• De categorie waarin de toegewezen sectorale referentiefunctie(s) is(zijn) ingeschaald of, in voor-

komend geval, de categorie waarin de werkgever de ontbrekende functie van de werknemer heeft 
ondergebracht;

• De plaats in de instelling waar de werknemers de functiewijzer en de sectorale functiebeschrij-
vingen kan consulteren; 

• De mogelijkheden en procedures inzake het beroep;
• De plaats waar de type formulieren (bijlagen 2 en 3) kunnen bekomen worden om respectieve-

lijk intern /extern beroep aan te tekenen en de plaats waar het beroep moet ingediend worden. 
De werkgever kan dit formulier desgewenst beschikbaar stellen op zijn intranet of, indien van 
toepassing, kan de werknemer hiervoor doorverwijzen naar de website van de vzw IFIC, www.
if-ic.org. De werkgever moet het formulier ook meesturen samen met zijn beslissing;

• De contactgegevens van de secretaris van de bevoegde externe en interne beroepscommissie;
• De mogelijkheid om bijstand te vragen bij de werknemersvertegenwoordigers in de instelling;
• De onderhoudsprocedure;
• Het webadres van IFIC en de plaats waar men algemene informatie over de classificatie kan 

terugvinden. 
§5. De werknemer wordt geacht in kennis gesteld te zijn van de beslissing van zodra hij deze voor 

ontvangst heeft bevestigd of getekend, dan wel dat ze hem aangetekend ter kennis is gebracht. 
Deze kennisname houdt geen goedkeuring in vanwege de werknemer.

4.2. PROCEDURES VOOR INSTELLINGEN ZONDER EEN INTERN PARITAIR OVER-
LEGORGAAN

Artikel 12 - Verantwoordelijkheden van de werkgever 
§1. De werkgever is verantwoordelijk voor de toewijzing van de sectorale referentiefuncties aan alle 

werknemers gevat door het toepassingsgebied van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst. 
De werkgever wordt hierin bijgestaan door de procesverantwoordelijke. 

§2. De werkgever  waakt  erover  dat  de  procesverantwoordel i jke  een oplei -
ding volgt tijdens één van de opleidingssessies georganiseerd door de vzw IFIC.  
Deze vorming moet afgerond zijn uiterlijk tegen 01/11/2018 enerzijds voor de materie inzake 
functieclassificatie en anderzijds voor het instrument dat als basis gebruikt zal worden voor de 
informatie aan de werknemer tussen 23/04/19 en 7/05/2019, conform artikelen 11, §3 en 20, §1 
van onderhavige cao, alsook voor de rapportering door de werkgever aan Ific vzw op 25/01/19, 
conform artikel 27 van onderhavige cao, waarbij de te rapporteren specifieke loongegevens nog 
bepaald moeten worden tegen 15/09/18. Deze laatste opleiding is voorbehouden voor de proces-
verantwoordelijken en directies. 

Artikel 13 - Procesverantwoordelijke 
De procesverantwoordelijke wordt door de werkgever aangesteld, uiterlijk op 03/09/2018. De werk-
gever kan te allen tijde de procesverantwoordelijke wijzigen. Bij een wijziging van de procesverant-
woordelijke dient de werkgever zo snel als mogelijk diens vorming, zoals bedoeld in het voorgaande 
artikel, te organiseren.
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Artikel 14 - Kalender 
Het implementatieproces verloopt in stappen. Tussen 23/04/2019 en 7/05/2019 communiceert de 
werkgever zijn definitieve toewijzing van de sectorale referentiefuncties aan de individuele werkne-
mers. Elke stap moet de deadlines in het schema in bijlage 5 van onderhavige collectieve arbeids-
overeenkomst strikt respecteren. 

Artikel 15 - Communicatie
§1. De werkgever organiseert ten laatste op 17/10/2018 een algemene schriftelijke communicatie, al dan 

niet in elektronische vorm, naar de werknemers. In ieder geval zal deze communicatie gebeuren middels 
bekendmaking op een voor de werknemer goed zichtbare en zonder tussenpersoon vlot toegankelijke 
plaats.. Hiertoe wordt door IFIC een model van communicatie ter beschikking gesteld van de werkgevers. 
Deze communicatie omvat:
• informatie over de invoering van de nieuwe sectorale functieclassificatie in de instelling;
• een toelichting bij de procedures die doorlopen worden;
• informatie over de plaats waar de werknemer de functiewijzer en de sectorale functiebeschrij-

vingen kan consulteren;
• de kalender van de procedure, meer bepaald het tijdstip waarop de werknemer zal geïnformeerd 

worden over de toewijzing van een sectorale referentiefunctie;
• uitleg over de mogelijkheid en de modaliteiten voor de indiening van een beroep en de syndicale 

ondersteuning; 
• het webadres van IFIC waar men algemene informatie over de sectorale functieclassificatie kan 

terugvinden2

§2. Wijzigingen van de bovenvermelde kennisgeving communiceert de werkgever onverwijld op de-
zelfde wijze.

Artikel 16 - Voorbereiding door de procesverantwoordelijke 
De procesverantwoordelijke staat in voor de voorbereiding van de toewijzing door de werkgever 
tegen uiterlijk 15/11/18.
Deze voorbereiding behelst:

• De opmaak van een personeelslijst met alle werknemers verbonden aan de instelling, gevat door 
het toepassingsgebied van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst. 

• De opmaak van een organigram, met een overzicht van alle diensten en afdelingen in de instel-
ling evenals de aanduiding van de hiërarchische positie van de directieleden, de diensthoofden 
en, in voorkomend geval, de departements- en afdelingsverantwoordelijken van elke dienst.

• Het verzamelen van de functiebeschrijvingen die in de instelling werden opgemaakt.

Artikel 17 - Voorstel van toewijzing door werkgever
§1. De werkgever is verantwoordelijk voor de toewijzing van één of meerdere sectorale referentiefunctie(s) 

aan elke werknemer, of in voorkomend geval, de identificatie van een ontbrekende functie. In het 
geval van een ontbrekende functie, moet de werkgever middels een vergelijking met gelijkaardige 
sectorale referentiefuncties, een categorie toewijzen aan de werknemer. 

§2. De werkgever neemt voor de toewijzing de classificatieprincipes (vuistregels) in acht, zoals be-
schreven in bijlage 1 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.

§3. De werkgever kan bij de toewijzingen advies vragen aan de directe leidinggevende van de betrokken 
werknemer. Zij moeten hiertoe toegang hebben tot de functiewijzer en de sectorale functiebeschrij-
vingen zoals opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016, “tot het 
bepalen van sectorale referentiefuncties en een sectorale functieclassificatie” (registratienummer 
135642/CO/330), en geïnformeerd zijn over de algemene classificatieprincipes (vuistregels) van 
de sectorale functieclassificatie, zoals opgenomen in bijlage 1 van onderhavige collectieve arbeids-
overeenkomst.

§4. De werkgever kan aan de procesverantwoordelijke advies vragen over de correcte toepassing van de 
classificatieprincipes (vuistregels) opgenomen in bijlage 1 van onderhavige collectieve arbeidsover-
eenkomst. De werkgever kan zich ook laten bijstaan door de experten uit de werkgeversorganisatie.

2 Deze wordt ook niet-digitaal ter beschikking gesteld op dezelfde plaats / manier als het arbeidsreglement.
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§5. De toewijzing kan drie resultaten hebben:
• De toewijzing van één overeenstemmende sectorale referentiefunctie;
• De toewijzing van een hybride functie, zoals omschreven in bijlage 1 van onderhavige collectieve 

arbeidsovereenkomst
• De vaststelling dat er geen sectorale referentiefunctie kan toegewezen worden. In dit geval is er 

sprake van een ontbrekende functie.
§6. Indien de werkgever een ontbrekende functie vaststelt, moet hij enerzijds een categorie toewijzen 

aan de werknemer middels vergelijking met gelijkaardige sectorale referentiefuncties, en anderzijds 
de ontbrekende functie identificeren op basis van het formulier in bijlage 4 van de onderhavige 
collectieve arbeidsovereenkomst. Het formulier wordt onverwijld ingevuld en overgemaakt aan de 
vzw IFIC. Deze ontbrekende functies zullen behandeld worden in de onderhoudsprocedure zoals 
omschreven in artikel 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016 “tot het 
bepalen van sectorale referentiefuncties en een sectorale functieclassificatie” (registratienummer 
135642/CO/330). 

§7. Indien de werkgever beroep wenst te doen op de sectorale begeleidingscommissie, informeert hij de voor zijn 
organisatie verantwoordelijke sectorale begeleidingscommissie hierover tegen uiterlijk 15/11/2018. De 
verantwoordelijke sectorale begeleidingscommissie wordt bepaald op basis van de maatschappelijke zetel.  
De werkgever bezorgt de informatie aan de verantwoordelijke sectorale begeleidingscommissie 
uiterlijk op 01/12/2018.

Artikel 18 - Samenstelling van de sectorale begeleidingscommissie
§1. Het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten stelt ten laatste op 10/10/2018 

een sectorale begeleidingscommissie samen voor de respectievelijke sectoren gevat door onder-
havige collectieve arbeidsovereenkomst, indien wenselijk en/of noodzakelijk is een bijkomende 
geografische opsplitsing mogelijk. 

§2. De begeleidingscommissies zijn paritair samengesteld uit experten aangesteld door de syndicale 
organisaties en de werkgeversorganisaties die zitting hebben in het paritair comité voor de gezond-
heidsinrichtingen en -diensten. Het totaal aantal leden per begeleidingscommissie wordt bepaald 
door het paritair comité, rekening houdend met de vereisten van efficiëntie en representativiteit.  
De sectorale begeleidingscommissies stellen elk een secretaris aan. De secretaris maakt de uitnodigingen 
op en verstuurt ze. Hij maakt de verslagen van de bijeenkomsten op. Hij participeert in alle vrijheid aan 
de beraadslagingen doch zonder stemrecht. De secretaris heeft louter een adviserende en sturende rol. 
De zetelende werkgeversorganisaties duiden een voorzitter aan in de werkgeversdelegatie.  
De procesverantwoordelijke betrokken bij het ingediende dossier participeert in alle vrijheid aan 
de beraadslagingen over de toewijzingen van zijn organisatie, doch zonder zeggenschap bij het 
nemen van beslissingen. Hij waakt tijdens de besprekingen over het respect voor de sectorale 
classificatieprincipes (vuistregels) zoals beschreven in bijlage 1 van onderhavige collectieve ar-
beidsovereenkomst.

§3. Minstens de helft van het aantal aan werknemerszijde en de helft van het aantal aan werkgeverszijde 
zijn vereist opdat de begeleidingscommissie geldig kan bijeenkomen en beraadslagen.

§4. De vergaderkalender wordt door de begeleidingscommissie vastgelegd. Buiten deze vergaderkalender 
kan de secretaris zoals bepaald in §2 van dit artikel de begeleidingscommissie bij hoogdringend-
heid bijeenroepen.

Artikel 19 - Werking van de sectorale begeleidingscommissie 
§1. De werkgever bezorgt de begeleidingscommissie de personeelslijst met het voorstel van toewijzing 

voor elk personeelslid, uiterlijk op 01/12/2018. Per werknemer wordt de toegewezen functietitel(s), 
de unieke functiecode(s) en de functiecategorie opgenomen en, in het geval van hybride functies, 
eveneens de verdeling van de werktijd. In geval van een ontbrekende functie, deelt de werkgever 
ook de toegewezen categorie mee. Waar gevraagd, motiveert de werkgever de toewijzingen.

§2. De leden in de begeleidingscommissie geven hun bemerkingen en advies over de toewijzingen 
tegen uiterlijk 18/01/19. Als de werknemersvertegenwoordigers een negatief advies geven, moe-
ten zij een gemotiveerde alternatieve toewijzing voorstellen. Daarvoor wordt in de voorgestelde 
sectorale referentiefunctie aangeduid welke elementen niet overeenstemmen met de reële functie 
of welke elementen ontbreken ten opzichte van de reële functie. Dit advies is niet bindend voor de 
werkgever en houdt geen goedkeuring in namens de werknemer(s) die deze functie uitoefenen. De 
werkgever is vrij om het voorstel van toewijzing aan te passen of te handhaven.
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Artikel 20 - Definitieve toewijzing door de werkgever
§1. De werkgever beslist na het advies van de begeleidingscommissie over de definitieve toewijzing. 

Deze beslissing wordt ten laatste op 23/01/2019 ter informatie voorgelegd aan de verantwoorde-
lijke begeleidingscommissie. 

§2. De werkgever is verplicht zijn beslissingen met betrekking tot de toewijzingen, waartoe beslist 
op basis van onderhavig hoofdstuk aan de vzw if-ic te rapporteren, conform artikel 27, en dit ten 
laatste op datum 25/01/19. 

§3. Tussen 23/04/2019 en 7/05/2019 communiceert de werkgever schriftelijk de beslissing met be-
trekking tot de toewijzing aan elke werknemer. Deze beslissing heeft betrekking op de situatie 
waarin de werknemer zich bevindt op de dag voor 23/04/2019. 

§4. Deze schriftelijke communicatie, al dan niet in elektronische vorm, omvat minstens volgende 
informatie:
• De huidige functietitel(s) (uitgevoerde functie(s) op 22/04/2019);
• De toegewezen sectorale referentiefunctie(s) en de overeenstemmende unieke functiecode(s) of 

in voorkomend geval de vaststelling van een ontbrekende functie;
• In het geval van hybride functies, het percentage toegewezen aan elke sectorale referentiefunctie;
• De categorie waarin de toegewezen sectorale referentiefunctie(s) is(zijn) ingeschaald of, in voor-

komend geval, de categorie waarin de werkgever de ontbrekende functie van de werknemer heeft 
ondergebracht;

• De plaats in de instelling waar de werknemers de functiewijzer en de sectorale functiebeschrij-
vingen kan consulteren; 

• De mogelijkheden en procedures inzake het beroep;
• De plaats waar de type formulieren (bijlagen 2 en 3) kunnen bekomen worden om respectievelijk 

beroep aan te tekenen en de plaats waar het beroep moet ingediend worden. De werkgever kan 
dit formulier desgewenst beschikbaar stellen op zijn intranet of, indien van toepassing, kan de 
werknemer hiervoor doorverwijzen naar de website van de vzw IFIC, www.if-ic.org. De werkgever 
moet het formulier ook meesturen samen met zijn beslissing;

• De contactgegevens van de secretaris van de bevoegde sectorale en externe beroepscommissie;
• De mogelijkheid om bijstand te vragen bij de werknemersvertegenwoordigers in de instelling;
• De onderhoudsprocedure: 
• Het webadres van IFIC en de plaats waar men algemene informatie over de classificatie kan 

terugvinden. 
§5. De werknemer wordt geacht in kennis gesteld te zijn van de beslissing van zodra hij deze voor 

ontvangst heeft bevestigd of getekend, dan wel dat ze hem aangetekend ter kennis is gebracht. 
Deze kennisname houdt geen goedkeuring in vanwege de werknemer. 

§6. Na de individuele communicatie (tussen 23/04/2019 en 7/05/2019) van de functietoewijzing 
aan de werknemer, moet het advies van de begeleidingscommissie en de argumentatie toegelicht 
worden aan de werknemer die erom verzoekt.

4.3. HET BEROEP, DE BETWISTING VAN DE TOEWIJZING 

Artikel 21 - Het instellen van beroep
§1. De werknemer die niet akkoord gaat met de toegewezen functie(s), de vaststelling van een 

ontbrekende functie of in het geval van een ontbrekende functie, de toegewezen catego-
rie, en/of de verdeling van de arbeidstijd in het geval van een hybride functie, kan hier-
tegen individueel beroep aantekenen. Het beroep mag enkel de toewijzing betwisten, ge-
baseerd op de inhoud van de door de werknemer uitgeoefende functie en de beschreven 
sectorale referentiefuncties. De sectorale functiebeschrijvingen en de weging van de func-
tie die geleid hebben tot de indeling in categorieën kunnen niet ter discussie gesteld worden.  
Beroep is enkel mogelijk m.b.t. de tewerkstellingssituatie op de dag voor 23/04/2019. 
Het extern beroep, zoals omschreven in artikel 25, kan enkel ingesteld worden na doorlopen van 
de interne, in voorkomend geval sectorale, beroepsprocedure zoals omschreven in artikel 24 van 
deze collectieve arbeidsovereenkomst.
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§2. Het intern, respectievelijk sectorale beroep moet betekend worden uiterlijk tegen 14/06/19 middels 
een verzoekschrift. Het extern beroep moet betekend worden binnen de 4 weken na kennisname van 
het besluit van de interne, respectievelijk sectorale beroepscommissie en ten laatste op 11/10//2019.  
De beroepen moeten schriftelijk overgemaakt worden middels een schrijven met ondertekende en 
gedateerde ontvangstbevestiging of middels aangetekend schrijven. De postdatum of datum van 
de handtekening voor ontvangst, is bepalend. Het verzoekschrift wordt opgestuurd naar:
• Bij interne procedure voor instellingen MET een intern paritair overlegorgaan: de procesverant-

woordelijke. De procesverantwoordelijke treedt op als secretaris van de interne beroepscommissie.
• Bij sectorale procedure voor instellingen ZONDER een intern paritair overlegorgaan: de secretaris 

van de verantwoordelijke sectorale beroepscommissie met kopie naar de procesverantwoordelijke 
in de instelling. 

• Bij de externe procedure: de secretaris van de externe beroepscommissie met kopie naar de 
procesverantwoordelijke in de instelling. 

§3. Het intern, respectievelijk sectorale beroep kan enkel ingediend worden door middel van een vast 
type-formulier zoals opgenomen in bijlage 2 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst. 
Het extern beroep kan enkel ingediend worden door middel van een vast type-formulier zoals 
opgenomen in bijlage 3 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst. Het type-formulier 
moet ter beschikking gesteld worden door de werkgever en op de website van IFIC, www.if-ic.org.

§4. De indiening van het intern, respectievelijk sectorale, en externe beroep gebeurt door de werkne-
mer. De indiening van het intern beroep kan eveneens gebeuren via de werknemersafgevaardigde 
die hiertoe schriftelijk gemandateerd is door de werknemer die vragende partij is. Een beroep kan 
slechts betrekking hebben op één werknemer.

§5. Gelijkaardige beroepen (vb. zelfde functies) kunnen door de secretaris gegroepeerd worden voor 
de besprekingen in de interne, respectievelijk sectorale beroepscommissie, erover wakend dat de 
deadline conform artikel 24 §6 respectievelijk artikel 24 §7 niet overschreden wordt.

§6. De werknemer argumenteert in zijn verzoekschrift waarom hij niet akkoord is met de toewij-
zing van een sectorale referentiefunctie, de vaststelling van een ontbrekende functie, of de 
toewijzing van een categorie in het geval van een ontbrekende functie, en/of met de verdeling 
van de arbeidstijd in het geval van een hybride functie. Concreet duidt de werknemer aan op 
welke punten de uitgevoerde functie wezenlijk verschilt van de toegewezen sectorale referen-
tiefunctie. De werknemer duidt in voorkomend geval ook aan welke alternatieve sectorale re-
ferentiefunctie hij meent te moeten toegewezen worden en motiveert en argumenteert dit.  
In het geval dat er geen functie werd toegewezen (ontbrekende functie), duidt de werknemer ook 
aan welke sectorale referentiefunctie hij meent te moeten toegewezen worden en motiveert en 
argumenteert dit.

§7. In het geval van hybride functies, kan het beroep gaan over zowel de sectorale referentiefuncties 
als het percentage van verdeling tussen de toegewezen functies. In dat geval moet de werknemer 
in het verzoekschrift een alternatief voorstel motiveren en argumenteren. 

§8. Het verzoekschrift dat, na controle door de interne, respectievelijk sectorale, en externe beroeps-
commissie, niet voldoet aan bovenvermelde formele verplichtingen en indieningstermijn, is niet 
ontvankelijk. De werknemer die vaststelt dat zijn verzoekschrift om vormelijke reden niet ont-
vankelijk is, kan een nieuw verzoekschrift indienen conform de bovenvermelde verplichtingen en 
indieningstermijn, mits hij hierbij uitdrukkelijk aangeeft dat dit nieuwe verzoekschrift zijn vorig 
verzoekschrift vervangt.

§9. Het verzoekschrift moet alle relevante stukken bevatten. Stukken die de werknemer later wil 
toevoegen aan zijn dossier, worden geweerd uit de debatten, tenzij de interne, respectievelijk 
sectorale, en externe beroepscommissie anders beslist.

Artikel 22 - Interne beroepscommissie
§1. De Ondernemingsraad (OR) of, bij ontstentenis, het Comité voor Preventie en Bescher-

ming op het Werk (CPBW), of bij ontstentenis, de Syndicale Delegatie (SD) samen met 
de werkgever, stelt ten laatste op 01/10/2018 een interne beroepscommissie samen. 
Het betrokken orgaan (OR/CPBW/SD) kan de samenstelling later wijzigen. Bij een wijziging nadat 
de vorming voor de leden van de interne beroepscommissie, zoals bedoeld in artikel 4, §2, reeds 
plaatsvond, organiseert de werkgever zo spoedig mogelijk de planning van deze vorming opnieuw 
voor de nieuwe leden.
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§2. De interne beroepscommissie dient paritair te worden samengesteld, en bestaat uit minimum 
2 leden die de werkgever vertegenwoordigen en minimum 2 leden die de werknemers vertegen-
woordigen, met maximaal zes leden in totaal. De interne beroepscommissie dient zodanig te 
worden samengesteld dat ze minstens één vertegenwoordiger bevat van elke werknemersorga-
nisatie die vertegenwoordigd is één van de lokale paritaire overlegorganen in de instelling en 
voor zover zij erkend zijn in het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen – en diensten. 
Hier bovenop is ook de procesverantwoordelijke lid van de interne beroepscommissie, zonder stemrecht.  
De werkgever duidt binnen de begeleidingscommissie een voorzitter aan in de werkgeversafvaar-
diging. 

§3. De interne beroepscommissie bepaalt haar vergaderkalender. Buiten deze vergaderkalender kan 
de werkgever of de procesverantwoordelijke de interne beroepscommissie bij hoogdringendheid 
bijeenroepen, in principe tijdens de normale werkuren van de administratieve diensten van de 
werkgever.

§4. Minstens de helft van het aantal leden aan werknemerszijde en de helft van het aantal leden aan 
werkgeverszijde zijn vereist opdat de interne beroepscommissie kan bijeenkomen, beraadslagen 
en beslissen. De beslissingen worden genomen middels unanimiteit onder de aanwezige leden.

Artikel 23 - De sectorale beroepscommissie
§1. Het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten stelt ten laatste op 13/05/2019 

een sectorale beroepscommissie samen voor de respectievelijke sectoren die onder onderhavige 
collectieve arbeidsovereenkomst vallen, indien wenselijk en/of noodzakelijk is een bijkomende 
geografische opsplitsing mogelijk. 

§2. De sectorale beroepscommissies zijn paritair samengesteld uit experten aangesteld door de syn-
dicale organisaties en de werkgeversorganisaties die zitting hebben in het paritair comité voor de 
gezondheidsinrichtingen en -diensten en de werkgeversorganisaties. Zij bestaan uit minimum 3 
leden per bank (vertegenwoordiging werknemers en werkgevers) en maximaal 6 leden in totaal.  
Hier bovenop participeert de procesverantwoordelijke in alle vrijheid aan de beraadslagingen over 
de toewijzingen van zijn organisatie, doch zonder zeggenschap bij het nemen van beslissingen. 
De leden van de sectorale begeleidingscommissies duiden een voorzitter aan. 

§3. De sectorale beroepscommissies stellen elk een secretaris aan. De secretaris maakt de uitnodigin-
gen op en verstuurt ze. Hij maakt de verslagen van de bijeenkomsten op. Hij participeert in alle 
vrijheid aan de beraadslagingen doch zonder stemrecht. De secretaris heeft louter een adviserende 
en sturende rol.

§4. Minstens de helft van het aantal leden aan werknemerszijde en de helft van het aantal leden aan 
werkgeverszijde zijn vereist opdat de sectorale beroepscommissie kan bijeenkomen, beraadslagen 
en beslissen. De beslissingen worden genomen middels unanimiteit onder de aanwezige leden.

Artikel 24 - De behandeling van het intern, respectievelijk sectorale beroep 
§1. De secretaris maakt het verzoekschrift na ontvangst onverwijld over aan de leden van de be-

roepscommissie, samen met de bijgevoegde stukken. Stukken die een lid van de beroepscom-
missie wilt toevoegen aan het dossier, maakt hij onverwijld over aan de secretaris, die ze over-
maakt aan de andere commissieleden. Het betrokken commissielid mag het stuk ook, onverwijld, 
overmaken aan alle leden van de beroepscommissie. De beroepscommissie onderzoekt bij ont-
vangst van het verzoekschrift of dit voldoet aan de vormvoorwaarden zoals bedoeld in artikel 21.  
Stukken die pas op de laatste werkdag voor de zittingsdag van de beroepscommissie of later wor-
den aangebracht, worden geweerd uit de debatten, tenzij de beroepscommissie anders beslist. 
De beroepscommissie behandelt alle beroepen. Indien de beroepscommissie het nodig acht, kan 
ze een hoorzitting organiseren waarbij de werknemer de argumenten mondeling kan toelichten. 
Ook de leidinggevende van de werknemer kan daarbij gehoord worden. De werknemer kan zich 
tijdens de hoorzitting laten bijstaan door een syndicale vertegenwoordiger.

§2. De beroepscommissie beoordeelt eerst de ontvankelijkheid van het beroep. Dit behelst enerzijds 
een beoordeling of het beroep binnen de juiste termijn en volgens de correcte procedure werd inge-
diend. Het beroep is niet ontvankelijk als de termijnen en de procedures niet werden gerespecteerd. 
Anderzijds dienen de aangebrachte argumenten eveneens op ontvankelijkheid te worden behandeld. 
Het beroep is niet ontvankelijk als de argumenten niet classificatiegebonden zijn (diploma, huidig 
of toekomstig loon, prestatiebeoordeling, titel classificatie andere werknemers enz.). 
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§3. Indien een beroep ontvankelijk is, bestudeert de beroepscommissie de aangebrachte argumenten 
op hun inhoud en volgens de classificatieprincipes (vuistregels) zoals opgenomen in bijlage 1 van 
onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.

§4. Het beroep kan verschillende beslissingen opleveren: 
• De beroepscommissie stelt unaniem de onontvankelijkheid van het verzoekschrift vast.
• De beroepscommissie bevestigt unaniem de toewijzing en/of de verdeling van hybride functies 

door de werkgever.
• De beroepscommissie stelt unaniem een alternatieve toewijzing voor en/of een nieuwe verdeling 

van hybride functies.
• De beroepscommissie stelt unaniem vast dat het een ontbrekende functie betreft en stelt una-

niem een categorie voor.
• De beroepscommissie neemt geen beslissing omdat ze geen unaniem besluit kan nemen. In dat 

geval blijft de toewijzing van de werkgever van kracht.
§5. Indien de interne beroepscommissie vaststelt dat de toewijzing niet kan gebeuren con-

form de classificatieprincipes opgenomen in bijlage 1, omdat er geen corresponde-
rende sectorale referentiefunctie bestaat, wordt de ontbrekende functie aan IFIC 
gerapporteerd door de werkgever middels het formulier in bijlage 4 van onderhavige col-
lectieve arbeidsovereenkomst en moet de beroepscommissie toch een categorie toewijzen. 
De vzw IFIC behandelt deze meldingen in de onderhoudsprocedure, zoals omschreven in de collec-
tieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016 “tot het bepalen van sectorale referentiefuncties 
en een sectorale functieclassificatie” (registratienummer 135642/CO/330).

§6. Het besluit of in voorkomend geval het verdeeld advies van de interne beroepscommissie wordt 
ondertekend door de aanwezige leden van de beroepscommissie en schriftelijk meegedeeld aan de 
werknemer uiterlijk op 13/09/2019  per aangetekend schrijven of schriftelijk met ondertekend ont-
vangstbewijs (zie art. 21, §2). De beroepscommissie kan een latere kennisgevingsdatum vastleggen, 
voor zover hij dit onverwijld meedeelt aan de betrokken werknemer. Het besluit van de commissie 
wordt gemotiveerd. De mogelijkheid tot extern beroep wordt aan de medewerker meegedeeld. 

§7. In afwijking op § 5 en § 6 wordt het besluit of in voorkomend geval het verdeeld advies van 
de sectorale beroepscommissie schriftelijk meegedeeld aan de werkgever uiterlijk op 6/09/2019 
per aangetekend schrijven of schriftelijk met ondertekend ontvangstbewijs (zie art. 21, 
§2). Het besluit van de commissie wordt gemotiveerd. De werkgever is vrij om zijn toewij-
zing aan te passen of te handhaven. De werkgever deelt het advies samen met de functie-
toewijzing schriftelijk mee aan de werknemer uiterlijk op de 7e dag volgend op de ontvangst 
van het advies. De mogelijkheid tot extern beroep wordt aan de medewerker meegedeeld. 
D e  b e r o e p s c o m m i s s i e  k a n  e e n  l a t e r e  k e n n i s g e v i n g s d a t u m  v a s t l e g -
gen, voor zover hij dit onverwijld meedeelt aan de betrokken werknemer.  
Indien de werkgever, op advies van de sectorale beroepscommissie, beslist dat de toewijzing niet kan 
gebeuren conform de classificatieprincipes opgenomen in bijlage 1, omdat er geen corresponderende 
sectorale referentiefunctie bestaat, wordt de ontbrekende functie aan IFIC gerapporteerd door de 
werkgever middels het formulier in bijlage 4 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst en 
moet de werkgever toch een categorie toewijzen.

§8. Na afloop van de interne beroepsprocedure, kan de werknemer beroep binnen de 4 weken aante-
kenen bij de externe beroepscommissie en uiterlijk op 11/10/2019. 

Artikel 25 - De externe beroepscommissie en de behandeling van het externe beroep
§1. De externe beroepscommissie moet het beroep van de werknemer bespreken met betrekking tot 

de toegewezen sectorale referentiefunctie(s), de vaststelling van een ontbrekende functie of de 
toewijzing van een categorie in het geval van een ontbrekende functie, en/of de verdeling van de 
arbeidstijd in het geval van een hybride functie. De externe beroepscommissie onderzoekt de ont-
vankelijkheid van het beroep en beslist over een alternatieve functietoewijzing, een alternatieve 
categorie in het geval van een ontbrekende functie, of een alternatieve verdeling van functies bij 
hybride functies conform de bepalingen van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.

§2. De externe beroepscommissie wordt paritair samengesteld uit experten aangesteld door werkne-
mers en werkgeversorganisaties vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor de gezondheids-
diensten –en inrichtingen. De samenstelling en benoeming gebeurt door het Paritair Comité voor 
de gezondheidsdiensten en -inrichtingen.
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De externe beroepscommissie moet paritair samengesteld zijn, met minimaal 2 leden die de werk-
geversfederaties lid van het Paritair Comité 330 en minimaal 2 leden die de werknemersorganisaties 
lid van het Paritair Comité 330 vertegenwoordigen, met een maximum van tien deelnemers per 
vergadering.

§3. De secretaris van de externe beroepscommissie wordt aangesteld door de externe be-
roepscommissie. De secretaris maakt de uitnodigingen op en verstuurt ze. Hij maakt de 
verslagen van de bijeenkomsten op. Hij participeert in alle vrijheid aan de beraadslagin-
gen doch zonder stemrecht. De secretaris heeft louter een adviserende en sturende rol. 
De secretaris is bij voorkeur een medewerker-expert aangesteld bij de vzw IFIC. 

§4. De vergaderkalender en interne werking wordt door de externe beroepscommissie bepaald. Buiten 
deze vergaderkalender kan de secretaris zoals bepaald in §3 van dit artikel de externe beroepscom-
missie bij hoogdringendheid bijeenroepen, in principe tijdens de normale werkuren van IFIC vzw.

§5. Minstens de helft van het aantal aan werknemerszijde en de helft van het aan-
tal aan werkgeverszijde met een minimum van twee leden per bank zijn vereist op-
dat de externe beroepscommissie geldig kan bijeenkomen, beraadslagen en beslissen. 
De beslissing van de externe beroepscommissie is bindend voor alle partijen.  
De externe beroepscommissie stelt, na haar oprichting, in unanimiteit een huishoudelijk reglement 
op over de wijze waarop ze tot een besluit komt. 

§6. De externe beroepscommissie kan volgende beslissingen nemen: 
• De externe beroepscommissie stelt de onontvankelijkheid van het verzoekschrift vast; 
• De externe beroepscommissie wijst definitief een sectorale referentiefunctie toe;
• De externe beroepscommissie wijst definitief een nieuwe verdeling van hybride functies toe;
• De externe beroepscommissie wijst definitief een categorie toe in het kader van een ontbrekende 

functie.
§7. Indien de externe beroepscommissie vaststelt dat de toewijzing niet kan gebeuren conform de 

classificatieprincipes opgenomen in bijlage 1 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, 
omdat er geen corresponderende sectorale referentiefunctie bestaat, moet de externe beroeps-
commissie door middel van vergelijking toch een categorie uit de functiewijzer toewijzen. Deze 
toewijzing is definitief. 

§8. De externe beroepscommissie dient de ontbrekende functies te melden aan de vzw IFIC. De vzw 
IFIC behandelt deze meldingen in de onderhoudsprocedure, zoals omschreven in de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 28 september 2016 “tot het bepalen van sectorale referentiefuncties en 
een sectorale functieclassificatie” (registratienummer 135642/CO/330).

§9. Het besluit van de externe beroepscommissie wordt schriftelijk meegedeeld aan de werknemer 
en zijn werkgever uiterlijk op 15/02/2020. Het besluit van de externe beroepscommissie wordt 
gemotiveerd.

HOOFDSTUK 5 - RAPPORTERINGSPROCEDURE

Artikel 26
Dit hoofdstuk heeft tot doel om de procedures te bepalen die de werkgever moet volgen in het 
kader van de verplichte rapportering van een aantal specifieke loongegevens aan de vzw if-ic zoals 
omschreven in artikel 27.

Artikel 27
§1. De werkgever is verplicht zijn beslissingen met betrekking tot de toewijzingen waar-

toe beslist op basis van voorgaand hoofdstuk 4 en een aantal specifieke loongegevens op 
een gestructureerde wijze aan de vzw if-ic te rapporteren ten laatste op datum 25/01/19.  
De rapportering heeft tot doel de sociale partners in staat te stellen het door de overheid beschikbaar 
gestelde budget onder punt 2.1.1. van het vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social/
nonprofitsectoren voor de periode 2018-2020, conform de principes hernomen onder dit zelfde 
punt 2.1.1, efficiënt in te zetten voor de eerste fase van de uitrol van een nieuw sectoraal loonmodel 
zoals bepaald in bijlage 8 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst. Deze data zullen de 
sociale partners in staat stellen het nieuw sectoraal loonmodel op te starten.
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§2. De rapportering dient verplicht te gebeuren op basis van de instructies opgenomen in bijlage 
6 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. De rapportering gebeurt op elektronische wijze 
met de rapporteringstool zoals opgenomen in bijlage 7 van deze collectieve arbeidsovereen-
komst. De vzw if-ic stelt deze tool ter beschikking van de werkgevers op eenvoudig verzoek. 
Bijlages 6 en 7 zullen uitgewerkt worden door de sectorale sociale partners tegen uiterlijk 15/09/18. 

§3. De rapporteringsgegevens worden voor indiening bij de vzw if-ic door de instelling geanonimiseerd. 
De vzw if-ic mag in geen enkel geval gegevens van individuele werknemers of gegevens van individuele 
werkgevers beschikbaar stellen aan sociale partners, noch aan derden. De vzw if-ic maakt bovendien geen 
instellingsrapporten op basis van de gerapporteerde gegevens. De gegevens mogen enkel gebruikt wor-
den om de doelstelling beschreven in §1 van dit artikel ter beschikking te stellen aan de sociale partners. 
In afwijking op voorgaande paragraaf zal de vzw IFIC het bedrag dat door de financierende overheid 
in 2019 en 2020 aan elke werkgever betaald moet worden communiceren aan het Agentschap Zorg 
en Gezondheid.  Deze afwijking heeft uitsluitend tot doel de uitvoering mogelijk te maken van 
de Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 april 2019 in uitvoering van het Vlaams intersectoraal 
akkoord van 8 juni 2018 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de inrichtingen 
en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd.

HOOFDSTUK 6 - SLOTBEPALINGEN

Artikel 28
De besprekingen en alle informatie verkregen over individuele werknemers in de interne, respec-
tievelijk sectorale begeleidingscommissie en beroepscommissie alsook de externe beroepscommis-
sie, zijn vertrouwelijk. De werknemersvertegenwoordigers respecteren de vertrouwelijkheid van de 
debatten en de informatie die gecommuniceerd wordt tijdens deze debatten, alsook de voorgelegde 
beslissingen en verslagen. Een uitwisseling met betrekking tot de voorgestelde functietoewijzing 
kan echter plaatsvinden tussen de werknemersvertegenwoordiger en de betrokken werknemer in-
dien hier onduidelijkheden over bestaan. De argumenten uit de besprekingen in de begeleidings-
commissie kunnen, door de werknemersvertegenwoordigers gebruikt worden uitsluitend om een 
correcte toewijzing te garanderen en om individuele werknemers bij te staan indien deze daarom 
verzoeken (in het kader van beroepsprocedure volgens hoofdstuk 4.3. van onderhavige collectieve 
arbeidsovereenkomst).

Artikel 29
§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten onder de sectoraal opschortende voorwaarde 

dat de bevoegde overheid een structureel en aan de evolutie van de index, de evolutie van de anciën-
niteit en de evolutie van het aantal VTE aangepast budget, specifiek voor een (gedeeltelijke) invoering 
van het functieclassificatiesysteem, juridisch bindend garandeert aan de ondertekenende partijen.

§2. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de sectorale implementatie bedongen in onderhavige 
arbeidsovereenkomst beperkt wordt ten belope van de effectieve tenlasteneming van de kost er-
van door de bevoegde voogdijoverheid middels structurele financiering die ten behoeve van de 
invoering ter beschikking gesteld wordt.

Artikel 30
§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 9 juli 2018 en is gesloten voor onbepaalde duur.  

Onderhavige Collectieve Arbeidsovereenkomst vervangt de Collectieve arbeidsovereenkomst 
van  9 juli 2018 betreffende de procedures voor de invoering van een nieuwe sectorale functie-
classificatie alsook voor de rapportering aan de vzw if-ic (registratienummer 149229/CO/330). 
Zij kan op verzoek van de meest gerede ondertekenende partij worden herzien of opgezegd met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van 6 maanden bij de Voorzitter van het Paritair Comité 
van de gezondheidsinrichtingen en – diensten.

§2. De organisatie die het initiatief tot herziening of opzegging neemt, moet in een gewone brief aan 
de Voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en – diensten de redenen 
ervan aangeven en amendementsvoorstellen indienen. De andere organisaties verbinden zich ertoe 
deze binnen een maand na ontvangst ervan in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen 
en - diensten te bespreken.
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BIJLAGEN
• Bijlage 1: Procedures en toewijzingsregels
• Bijlage 2: Formulier voor intern beroep
• Bijlage 3: Formulier voor extern beroep
• Bijlage 4: Formulier voor de identificatie van ontbrekende functies
• Bijlage 5: Overzichtstabel timing
• Bijlage 6: Rapporteringsinstructies 
• Bijlage 7: Rapporteringsmodel 
• Bijlage 8: Doelbarema’s
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BIJLAGE 1: PROCEDURES EN TOEWIJZINGSREGELS
Deze vuistregels hebben betrekking op de toewijzing van de sectorale referentiefunctie 
door de werkgever zoals voorzien in deze collectieve arbeidsovereenkomst. 

REGEL 1: Navigeer doorheen de functiewijzer (bijlage 1 van de collectieve arbeidsover-
eenkomst van 28 september 2016 tot het bepalen van de sectorale referentiefuncties en 
een sectorale functieclassificatie.)
De functiewijzer telt 218 verschillende sectorale referentiefuncties. Zoek in de eerste plaats het 
functiedepartement waar de sectorale referentiefunctie kan voorkomen, kijk dan naar de verschil-
lende functiefamilies. Voor het functiedepartement verpleging en verzorging kan je zoeken in de 
sector(en) waarin de referentiefuncties voorkomen.
Regel 2: Vergelijk de functie-inhoud met de sectorale functiebeschrijving.
De functietitel geldt slechts als een indicatie voor het vinden van de juiste sectorale referentiefunctie(s).
In de bijlage 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016 tot het bepalen van 
de sectorale referentiefuncties en een sectorale functieclassificatie wordt voor elke functietitel de 
volledige functiebeschrijving opgenomen.  De inhoud van functie die voorkomt in de onderneming 
dient vergeleken te worden met de inhoud van de sectorale referentiefunctie(s), op basis van de 
functietitel, de activiteiten en de taken. Elementen die niet in aanmerking komen voor de vergelij-
king van de functie-inhoud met de sectorale referentiefunctie (niet-exhaustieve lijst) zijn de graad 
of het diploma, het functioneren van de betrokken werknemer of het huidige barema.  
REGEL 3: 80% regel van de functie-inhoud
Bij de vergelijking van de functie-inhoud zijn verschillende hypotheses mogelijk:

1. De functie in de onderneming stemt volledig overeen met de sectorale referentiefunctie. De 
toewijzing aan de sectorale referentiefunctie kan gebeuren.

2.  De functie in de onderneming wijkt minimaal af van de sectorale referentiefunctie (80% gelijke-
nis met takenpakket). De toewijzing aan de sectorale referentiefunctie kan gebeuren. Het gaat 
hierbij om de volgende gevallen:

• De uitoefening van de functie in de onderneming omvat minder of meer activiteiten 
zonder dat daardoor het algemeen doel van de sectorale referentiefunctie wordt aangetast.

• De afwijkingen op één of meerdere criteria (kennis en kunde, leidinggeven, communi-
catie, probleemoplossing, verantwoordelijkheid en omgevingsfactoren) zijn niet niveau-
bepalend voor de functie.

REGEL 4: de hybride functie: een combinatie van sectorale referentiefuncties 
In bepaalde gevallen toont de vergelijking aan dat de werknemer in de onderneming niet één maar 
meerdere sectorale referentiefuncties uitoefent. Er is sprake van een hybride functie indien de werk-
nemer in het kader van éénzelfde arbeidsovereenkomst verschillende sectorale referentiefuncties 
met elkaar combineert, voor zover de gecombineerde functies niet hiërarchisch met elkaar verbonden 
zijn of gelijkaardige taken in dezelfde beroepscategorie omvatten. Gespecialiseerde en uitvoerende 
functies in dezelfde beroepsgroep kunnen niet met elkaar gecombineerd worden: in functies met een 
grotere complexiteit worden de courante taken (bv klasseren, kopiëren) niet meegenomen, terwijl 
zij wel worden opgenomen in uitvoerende functies waar ze tot de essentie van het takenpakket 
behoren (vb administratieve hulp). 
Er kunnen maximaal 3 sectorale referentiefuncties worden toegewezen, elk met een aanduiding van 
het arbeidsvolume, uitgedrukt in procenten, dat aan elke toegewezen sectorale referentiefunctie 
wordt besteed.
Een sectorale referentiefunctie waaraan de werknemer niet meer dan 10 % van de arbeidstijd be-
steedt, komt niet in aanmerking voor de toewijzing van een hybride functie. 
REGEL 5: ontbrekende sectorale referentiefunctie(s)
Indien de werkgever vaststelt dat de toewijzing niet kan gebeuren omdat er geen overeenstemmende 
sectorale referentiefunctie bestaat, kent hij verplicht toch een categorie toe, door middel van verge-
lijking met één of meerdere gelijkaardige sectorale referentiefuncties waarvan de relatieve waarde 
en het functieniveau overeenstemt met de uitgeoefende functie in de onderneming. 
Bovenstaande vuistregels worden uitvoerig omschreven en geïllustreerd met concrete 
voorbeelden in de handleiding voor het correct gebruik van de functieclassificatie, die 
wordt uitgegeven door de vzw IFIC. De handleiding is een aanvulling op deze bijlage. 
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BIJLAGE 2: FORMULIER INTERN, IN VOORKOMEND GEVAL, SECTORAAL BE-
ROEP

FORMULIER:

INDIENING VAN HET INTERN OF, IN VOORKOMEND GEVAL, SECTORAAL BE-
ROEP

1. IDENTIFICATIE VAN DE WERKNEMER: Gelieve de onderstaande gegevens in DRUK-
LETTERS in te vullen
1.1. Naam + voornaam:
………………………………………………………………………………………………………………………..
1.2 Interne functietitel :
………………………………………………………….…………………………………………………………….
1.3 Departement/afdeling/dienst :
……………………………………………………………………………………………………………………….
1.4 Adres werknemer:
Straat en nummer:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode:.................. Gemeente:.............................................................................................
1.5 Tel/GSM NR:
……………………………………………………………………………………………………………………….
1.3 E-mailadres:
……………………………………………………………………………………………………………………….
1.7: In welke taal moet de communicatie worden gevoerd (kruis het juiste vakje aan):
o NL    o FR
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2. IDENTIFICATIE VAN DE WERKGEVER – IN TE VULLEN DOOR DE WERKGEVER
OF DE PROCESVERANTWOORDELIJKE:
2.1 NAAM VAN DE INSTELLING: 
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
RSZ kengetal + RSZ n° VAN DE INSTELLING1: 
__ __ __/__ __ __ __ __ __ __ /__ __
voorbeeld: 911-0127003-95

2.2 NAAM VAN DE PROCESVERANTWOORDELIJKE (= CONTACTPERSOON)
…………………………………………………………………………………………………………………..
2.3 FUNCTIE PROCESVERANTWOORDELIJKE
…………………………………………………………………………………………………………………..
2.4 TEL (DIRECT) PROCESVERANTWOORDELIJKE
…………………………………………………………………………………………………………………..
2.5 E-MAILADRES PROCESVERANTWOORDELIJKE
…………………………………………………………………………………………………………………..
2.5 ADRES COMMUNICATIE VOOR PROCESVERANTWOORDELIJKE
ADRES: ……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
N° …………………………………………………………………………………………………………….
Postcode __ __ __ __  Gemeente: ……………………………………………………………

(1) U vindt deze informatie op uw baremieke simulatiefiche die u van uw werkgever ontvangen heeft tussen 
23/04/2019 en uiterlijk 07/05/2019.
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3. REDEN VAN AANVRAAG
Ondergetekende verklaart hierbij om volgende redenen (kruis het overeenkomstig vakje aan) 
intern of, in voorkomend geval, sectoraal beroep aan te tekenen tegen de toewijzing door bo-
vengenoemde werkgever.
3.1. Toewijzing van de initiële functie door de werkgever1:

A B C D

Code IFIC (4 
cijfers)
Vb.: 61702  

Categorie
Indien een ontbrekende functie 

werd toegewezen

Percentage per 
functie IFIC

IFIC functie 1

IFIC functie 2

IFIC functie 3
(1) U vindt deze informatie in de communicatie van uw werkgever
(2) In geval van een ontbrekende functie: voer de code 9000 in en specifieer de categorie van deze ontbrekende functie 
in kolom C.
3.2. Alternatief voorstel van een functie door de werknemer (opgelet, er kunnen maximaal 3 
alternatieve functies worden voorgesteld. Totaal percentage van de drie voorgestelde functies 
mag 100% niet overschrijden):

A B C D

Code IFIC 
(4 cijfers)

Categorie
Indien ontbreken-

de functie

Percentage per 
functie IFIC

IFIC functie 1

IFIC functie 2

IFIC functie 3

3.3. Ondergetekende verklaart hierbij om de volgende redenen (kruis enkel het overeenkomstig 
vakje aan) intern beroep aan te tekenen tegen de toewijzing door bovengenoemde werkgever.
o De toewijzing van sectorale referentiefunctie(s) is niet in overeenstemming met 
de uitgevoerde functie.
Geef aan op welke punten de uitgevoerde functie verschilt van de toegewezen sectorale 
referentiefunctie(s). Wees nauwkeurig en volledig. 
In geval van sectoraal beroep: voeg toe als bijlage: indien beschikbaar de interne functiebe-
schrijving (bij voorkeur ondertekend door uw werkgever, dit is niet verplicht) en het interne 
organigram met aanduiding van uw huidige functie binnen de instelling.
.……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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o Een ontbrekende functie is toegewezen door de werkgever, maar de toegewezen categorie 
komt niet overeen met de daadwerkelijk uitgevoerde functie.  
Motiveer, op basis van de inhoud van een andere vergelijkbare sectorale referentiefunctie waarom 
de toegewezen categorie niet overeenstemt. 
In geval van sectoraal beroep: voeg toe als bijlage: indien beschikbaar de interne functiebe-
schrijving (bij voorkeur ondertekend door uw werkgever, dit is niet verplicht) en het interne 
organigram met aanduiding van uw huidige functie binnen de instelling.

..…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

o Een hybride functie is toegewezen, maar het percentage van de arbeidstijd tussen de 
toegewezen functies komt niet overeen.   
Motiveer uw voorgestelde alternatieve verdeling van de functies in arbeidstijd. Vermeld, indien 
beschikbaar, alle objectieve elementen die een schatting van uw arbeidstijd mogelijk kunnen 
maken (bijvoorbeeld arbeidsovereenkomst, evaluatieverslag, …)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Datum van de individuele schriftelijke mededeling van de toegewezen functie: 
--/--/----

5. Datum indiening intern, in voorkomend geval sectoraal, beroep: --/--/----

De werknemer

Naam: ………………………………………………..
Handtekening (verplicht):…………………… 

Kennisgeving van ontvangst namens de 
werkgever (naam en handtekening van de 
procesverantwoordelijk) 
Naam: ……………………………………………….

Handtekening: ………………………………….
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BIJLAGE 3: INVOERING VAN EEN EXTERNE BEROEPSPROCEDURE

Datum ontvangst 
van het formulier

(Vak voorbehou-
den voor IFIC)

FORMULIER:  
INDIENING VAN EEN EXTERN BEROEP

Online in te vullen, of op te sturen naar: IFIC, 
externberoep-GRS@if-ic.org
of Sainctelettesquare 13-15

1000 Brussel
Belangrijk: lees aandachtig de praktische instructies (vanaf pagina 6)

1. IDENTIFICATIE VAN DE WERKNEMER Gelieve de onderstaande gegevens in DRUK-
LETTERS in te vullen

1.1. Naam + voornaam: ………………………………………………………………………………………………
………………………..

1.2 Interne functietitel:
 ………………………………………………………….………………………………………………………….

1.3 Departement/afdeling/dienst: 
………………………………………………………………………………………………………………………

1.4 Adres werknemer: 
Straat en nummer: ………………………………………………………………………………………………………
………………
Postcode: ……………………… Gemeente: ………………………………………………………….

1.5 Tel/GSM NR: 
………………………………………………………………………………………………………………………

1.6 E-mailadres: 
………………………………………………………………………………………………………………………

1.7 In welke taal moet de communicatie worden gevoerd (kruis het juiste vakje aan):
□ NL                     □ FR

2. IDENTIFICATIE VAN DE WERKGEVER EN PROCESVERANTWOORDELIJKE: 
U vindt de nodige informatie voor deze rubriek in de communicatie die u van uw werkgever 
ontvangen heeft tussen 23/04/2019 en 07/05/2019. 
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2.1 NAAM VAN DE INSTELLING: 
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
RSZ kengetal + RSZ n° VAN DE INSTELLING1: 
__ __ __/ __ __ __ __ __ __ __ /__ __
voorbeeld: 911-0127003-95

2.2 NAAM VAN DE PROCESVERANTWOORDELIJKE (= CONTACTPERSOON)
…………………………………………………………………………………………………………………..

2.3 FUNCTIE PROCESVERANTWOORDELIJKE
…………………………………………………………………………………………………………………..

2.4 TEL (DIRECT) PROCESVERANTWOORDELIJKE
…………………………………………………………………………………………………………………..

2.5 E-MAILADRES PROCESVERANTWOORDELIJKE
…………………………………………………………………………………………………………………..

2.5 ADRES COMMUNICATIE VOOR PROCESVERANTWOORDELIJKE
ADRES: ……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
N° …………………………………………………………………………………………………………….
Postcode __ __ __ __ Gemeente: ……………………………………………………………

(1) U vindt deze informatie op uw baremieke simulatiefiche die u van uw werkgever ontvangen heeft tussen 23/04/2019 
en uiterlijk 07.05.2019.
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BIJLAGE 4: VERKLARING ONTBREKENDE FUNCTIES

FORMULIER C :  
VERKLARING VAN EEN ONTBREKENDE FUNCTIE 

Indien de werkgever, in voorkomend geval externe beroepscommissie, vaststelt dat de toewijzing 
niet kan plaatsvinden in overeenstemming met de classificatiebeginselen in bijlage 1 bij de CAO 
van 05/04/2019 omdat er geen overeenkomstige sectorale referentiefunctie bestaat, benoemt de 
werkgever, in voorkomend geval externe beroepscommissie, de ontbrekende functie in dit formulier 
en stuurt het per e-mail naar IFIC. IFIC stuurt een elektronische ontvangstbevestiging.

DEEL 1 : GEGEVENS VAN DE WERKGEVER 
1. Gegevens 
van de werkge-
ver:  

1.1 NAAM VAN DE INSTELLING : 
………………………………………………………………………………………………
1.2 Adres ………………………………………………………………………..……
  N° ………………………….
1.3 Postcode __ __ __ __  Gemeente : ………………………………………
1.4. RSZ-kengetal + RSZ n° : __ __ __/ __ __ __ __ __ __ __ /__ __
Voorbeeld : 911-0127003-95

1.5 Omvang van de instelling (aantal werknemers fysiek aanwezig 
op het moment van de aanvraag) 
O 1 tot 4 werknemers  O 100 tot 199 werknemers
O 5 tot 9 werknemers  O 200 tot 499 werknemers
O 10 tot 19 werknemers O 500 tot 999 werknemers
O 20 tot 49 werknemers O 1000 werknemers of meer 
O 50 tot 99 werknemers 

2. Gegevens van 
de  
contactpersoon

2.1. Naam – voornaam van de contactpersoon (procesverantwoordelijke) 
………………………………………………………………………………………

2.2. Functie : ……………………………………………………………………………

2.3. Tel (direct) : ………………………………………………………………………………

2.4. emailadres :  ………………………………………………………………………

DEEL 2 : GEGEVENS VAN DE ONTBREKENDE FUNCTIE
3.Geef de  
ontbrekende  
interne functie-
titel weer 

………………………………………………………………………………………………

4. Specifieer het 
departement/de  
familie waar de 
functie zich be-
vindt

O Verpleging verzorging 
O Medisch-technisch  
O Paramedische diensten
O Psychosociale diensten
O Hotel, logistiek en techniek
O Administratie 
O Andere : ……………………………………………..............................    (vul aan)

5. Aantal 
werknemers in 
deze functie 

5.1 Aantal fysieke personen :  ……………  FP

5.2 Aantal voltijdse equivalente : ………… VTE
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6. BESCHRIJVING VAN DE ONTBREKENDE  FUNCTIE 

6.1. Geef een korte omschrijving  van het doel van de ontbrekende functie: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

6.2 Vermeld de categorie die u in het kader van de ontbrekende functie heeft toe-
gewezen aan de werknemer ……………………………………………………………………………………
………………

6.3 Specifieer de belangrijkste activiteiten en taken. Indien er een interne functiebe-
schrijving bestaat, moet deze als bijlage toegevoegd worden. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

 

7. Datum van aanvraag  : --/--/----
8. Namens de werkgever (naam en handtekening  van de procesverantwoordelijke) 
Naam : …………………………………………………….

Handtekening : ..………………………………………

* Kruis het passende vakje aan. 
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BIJLAGE 5: OVERZICHTSTABEL TIMING
DATUM TO DO ART. 

CAO
03/09/2018 Aanduiding procesverantwoordelijke 5§2

13 §1

01/10/2018 - Samenstelling interne begeleidingscommissie1: aanduiding leden2
- Samenstelling interne beroepscommissie3: aanduiding leden4 

6§1
22§1

10/10/2018 - P.C. 330: samenstelling sectorale begeleidingscommissie: aanduiding leden
- P.C. 330: samenstelling sectorale beroepscommissie: aanduiding leden

18§1
23§1

17/10/2018 - Eerste algemene communicatie naar alle werknemers 8§2

15§1

01/11/2018 - Opleiding leden begeleidings- en beroepscommissies5 inzake
materie functieclassificatie en instrument dat als basis dient
voor de communicatie aan de werknemers op 23/04/19
alsook de rapportering van de loongegevens door de
werkgever aan lfic vzw op 25/01/19

4§2
12§2

15/11/2018 - Voorbereiding procesverantwoordelijke +opmaak
personeelslijst, organigram en verzamelen
functiebeschrijvingen

9 §1
16

15/11/2018 - Vraag van werkgever om gebruik te maken van sectorale
begeleidingscommissie

17§7

01/12/2018 - Voorstel van toewijzingen aan de interne/sectorale
begeleidingscommissie

10§7
19§1

01/12/2018-18/01/2019  - Bespreking toewijzingen in de interne/sectorale
begeleidingscommissie

10§7
19§2

23/01/2019 - Mededeling definitieve toewijzingen ter informatie aan de
begeleidingscommissie

11§1
19§4

25/01/2019 - Communicatie door de werkgever aan lfic vzw van de
toewijzingen en loongegevens

27§1

TUSSEN 23/4/2019 EN 
UITERLIJK 7/5/2019

INDIVIDUELE COMMUNICATIE TOEWIJS AAN WERKNEMERS 11§3

Uiterlijk 14/06/2019 - Termijn indiening intern, respectievelijk sectorale beroep (bij interne/sectorale 
beroepscommissie)

21§2

Ten laatste 6/09/2019 - Kennisgeving besluit sectoraal beroep (sectorale beroepscommissie) 24 §7

Ten laatste 13/09/2019 - Kennisgeving besluit intern beroep (interne beroepscommissie) 24§6

Ten laatste 11/10/2019 -Indiening extern beroep: binnen 4 weken na kennisname  van het besluit van de 
interne, respectievelijk sectorale beroepscommissie en uiterlijk op 11/10/2019

24§8

31/01/2020 - Behandeling extern beroep

15/02/2020 - Kennisgeving extern beroep 25§9
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1 Voor instellingen MET een intern overlegorgaan: interne begeleidingscommissie. Voor instellingen ZONDER
intern overlegorgaan: sectorale begeleidingscommissie, desgewenst bijkomend geografisch opgesplitst.
2 Opm.: de procesverantwoordelijke wordt reeds vroeger aangeduid zodat de opleidingen mogelijks ook
vroeger kunnen gegeven worden aan werkgeverszijde.
3 Voor instellingen MET een intern overlegorgaan: interne beroepscommissie. Voor instellingen ZONDER intern
overlegorgaan: sectorale beroepscommissie, desgewenst geografisch· opgesplitst.
4 Idem voetnoot 2
5 Zowel voor leden van interne / sectorale begeleidings- en beroepscommissies.
6 Datum van kennisname: te rekenen vanaf de derde werkdag die volgt op de verzending (datum van de postzegel) van de 

beslissing van een intern beroepscommissie of te rekenen vanaf de dag van ondertekening van het ontvangstbewijs (in het 
geval van een persoonlijke overhandiging van het formulier aan de procesverantwoordelijke).
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BIJLAGE 6: RAPPORTERINGSINSTRUCTIES
Dit document heeft als doel de werkgevers uit de sector (conform hoofdstuk 5 van de CAO van 9 
juli 2018 betreffende de procedures voor de invoering van een nieuwe sectorale functieclassificatie 
alsook voor de rapportering aan de vzw if-ic) te informeren over hoe deze gegevens precies gerap-
porteerd moeten worden. Deze gegevens dienen ten laatste op 25 januari 2019 aan de vzw IFIC 
bezorgd te worden. 

1. Input: gegevens van individuele werknemers

WELKE WERKNEMERS MOETEN WORDEN GERAPPORTEERD?
Het betreft alle werknemers met uitzondering van:

• leden van de directie (“directie” volgens artikel 4 van de wet van 4 december 2007 betreffende de 
sociale verkiezingen), behoudens wanneer het een sectorale referentiefunctie betreft zoals bedoeld 
in de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016 “tot het bepalen van sectorale 
referentiefuncties en een sectorale functieclassificatie” (registratienummer 135642/CO/330)  

• artsen
• werknemers in volledige SWT
• langdurig afwezigen: deze worden niet gerapporteerd voor zover zij meer dan 30 dagen onon-

derbroken afwezig zijn en bijgevolg geen loon ontvangen
• uitzendkrachten, het personeel van onderaannemers, personeel tewerkgesteld met een leerover-

eenkomst. Opmerking: Studenten worden wél gerapporteerd voor zover zij een arbeidsovereen-
komst hebben die verder loopt na 23/04/2019.

HOE DE TEMPLATE IN TE VULLEN?
De werkgever registreert één lijn per werknemer. Indien een werknemer meerdere arbeidscontracten 
heeft bij éénzelfde werkgever (barema en/of baremieke anciënniteit zijn verschillend), dienen de 
gegevens met betrekking tot deze werknemer op afzonderlijke lijnen ingegeven te worden, weliswaar 
met dezelfde identificatiecode. Wanneer een werknemer echter meerdere functies (maximum drie) 
uitvoert binnen éénzelfde arbeidsovereenkomst (zelfde barema en baremieke anciënniteit), is er 
sprake van een hybride functie, en moeten de gegevens op dezelfde lijn ingegeven worden. 

De gegevens moeten de situatie van de werknemer weergeven op 25/01/2019. 

Onderstaande tabel geeft aan volgens welke exacte format de gegevens vervolledigd moeten worden, 
teneinde te garanderen dat de gegevens correct opgenomen zijn. 

OPGEPAST!!! De structuur van het model mag in geen geval gewijzigd worden. Er wordt 
in het bijzonder op gewezen dat het niet toegelaten is om kolommen toe te voegen of te 
verplaatsen. 
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Excel ko-
lom Titel Algemene informatie over de inhoud Format

A
Naam in-
stelling Laat toe om werkgevers te identificeren teneinde na te 

gaan dat iedereen zijn gegevens heeft gerapporteerd. 

Voor de CAR en de verslaafdenzorg moet ook het RIZIV-
nummer gerapporteerd worden. 

Tekstformaat 

B
RSZ num-
mer

xxx-xxxxxxx-xx

Bijvoorbeeld: 000-1978291-
47

C
R I Z I V 
nummer

Bijvoorbeeld 95335192

D

H u i d i g e 
functieti-
tel in de 
instelling

 Het betreft de interne benaming van de functie die de 
werknemer uitvoert op 25/01/2019.

Tekstformaat, maximum 50 
tekens

E
Identifi-
catiecode

Unieke code om elke individuele werknemer in de in-
stelling te identificeren. 

Merk op: Deze unieke code, bepaald door de werkgever, 
vervangt de naam en voornaam van de werknemer. Aan 
IFIC wordt enkel de code bezorgd. De instelling behoudt 
de lijst met de koppeling tussen de code en de naam, 
zodat eventuele fouten nagekeken kunnen worden.

Opgelet: één werknemer krijgt één enkele code, ook al 
staan de gegevens van deze werknemer op meerdere 
lijnen.

Tekst, nummers, of een 
combinatie van beiden is 
mogelijk. Speciale tekens 
zijn echter niet toegela-
ten. Bv.: * . " / \ [ ]: ; | = ,

F
Geb o or-
tedatum

De geboortedatum laat toe om te bepalen wat de wet-
telijke pensioengerechtigde leeftijd van de werknemer 
is, en dus ook de datum van het pensioen en dit voor 
de berekening van het cumulatieve loon voor de res-
terende loopbaan. Hiermee kan men bepalen of een 
werknemer belang heeft om over te schakelen naar het 
nieuwe systeem

Format datum: mm-jjjj of 
mm/jjjj

G
Contrac-
tuele ar-
beidstijd

De contractuele arbeidstijd moet worden uitgedrukt 
in uren en mag GEEN overuren bevatten.

Opmerking: een voltijdse betrekking is 38u. Indien 
een werknemer een arbeidsovereenkomst heeft voor 
40 uren per week, maar met een bijkomende dag in-
haalrust per maand, geef 38u aan. 

Indien de uitoefening van de functie van een werkne-
mer deeltijds geschorst is op 25/01/2019 (bv. ouder-
schapsverlof, tijdskrediet of thematisch verlof 4/5-tijds 
of halftijds, halftijds SWT, halftijds omwille van me-
dische redenen) moet hier de effectieve arbeidstijd 
opgenomen worden. 

Numeriek 
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H Opleidingsniveau

Deze kolom bevat het 
niveau van het hoogst 
behaalde diploma van de 
werknemer. 

Deze kolom dient enkel 
ingevuld te worden in-
dien een functie met een 
gedifferentieerd barema 
werd toegewezen aan de 
werknemer. 

De functiecodes waar-
voor deze informatie 
vereist is, zijn: 6073, 
6170, 6175, 6177, 6180, 
6181, 6182, 6183, 6184, 
6185, 6186, 6270, 6271, 
6273, 6370, 6461, 6462, 
6470, 6670 en 6770.

Voor andere functies is 
deze informatie niet ver-
eist. 

Indien vereiste informatie, kies voor één van volgende 
opties:

-          < Bachelor

-          Bachelor of +

In andere gevallen mag de cel leeggelaten worden. 

I Huidig barema

Het betreft de loonschaal 
die van toepassing is 
op de werknemer op 
25/01/2019,. 

Er wordt gevraagd om 
het barema op te geven 
dat toegekend wordt aan 
de werknemer, het kan 
gaan over één van de ba-
rema’s van PC 330 (of 
vaak voorkomend barema 
in de instellingen van de 
sector), of de naam van 
de interne loonschaal 
die van toepassing is op 
de werknemer.

In de cel rechts hiervan 
vindt u de lijst terug van 
de vaak voorkomende ba-
rema’s uit PC 330. 

Om interne barema’s in te 
geven, zie volgende sectie 
betreffende het ingeven 
van interne barema’s in 
de template. 

Naam ingeven van het huidig PC 330 of intern barema, 
erop lettend dat de naam ervan op dezelfde wijze ge-
schreven worden zoals hieronder aangegeven voor de 
PC 330 barema’s, of zoals u ze heeft ingegeven voor 
een intern barema. 

Opgelet: uit voorgaande loonstudies is gebleken dat 
sommige instellingen een enkelvoudig barema opga-
ven terwijl de werknemer eigenlijk een gecombineerd 
barema toegewezen krijgt (bv.: 1.55 i.p.v. 1.55-1.61-
1.77). Let er dan ook zeker op dat het juiste barema 
wordt opgegeven in geval van gecombineerde barema’s.

Lijst van mogelijke barema’s: 1.12; 1.14; 1.16; 1.18; 1.20; 
1.22; 1.24; 1.26; 1.30; 1.22-1.30; 1.31; 1.34; 1.35; 1.37; 
1.38; 1.39; 1.40; 1.40-1.57; 1.43-1.55; 1.42; 1.43; 1.45; 
1.46; 1.47; 1.49; 1.50; 1.53; 1.54; 1.55; 1.57; 1.55-1.61-
1.77; 1.55-1.61-1.77+2j; 1.58; 1.59; 1.60; 1.61; 1.61-
1.77; 1.62; 1.63; 1.66; 1.67; 1.75; 1.77; 1.78; 1.78S; 1.79; 
1.80; 1.81; 1.82; 1.85; 1.86; 1.87; 1.88; 1.89; 1.90; 1.95; 
1.94; 1.93; 1.92; 1.91; 1.96; 1.97; 1.98; 1.99; 1.00; 1.01; 
13.3.

J-K
B a re m i e k e  a n -
c i ë n n i t e i t  o p 
25/01/2019

Jaren Betreft de baremieke anciënniteit van 
de werknemer op 25/01/2019. Dit 
gegeven wordt uitgedrukt in jaren en 
maanden. 

Numerieke format: ge-
heel getal tussen 0 en 47

M a a n -
den

Numerieke format: ge-
heel getal tussen 0 en 11
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L Haard- of standplaatstoelage

Betreft het recht, op basis van de per-
soonlijke situatie op 25/01/2019 en 
het inkomensniveau, op een haard- of 
standplaatstoelage of geen van beiden. 

Ook voor interne barema’s moet men 
aangeven of de werknemer recht heeft 
op de haard- of standplaatstoelage. 
Het bedrag van deze toelage wordt 
dan door het IFIC model berekend 
en moet dus niet rechtstreeks opge-
nomen worden in de bedragen van het 
intern barema (cfr. sectie 2)

Ter herinnering: 

Bedragen volgens de index van 
09/2018 voor een voltijdse werkne-
mer:

Maandlonen niet hoger dan € 
2.275,87:

Haardvergoeding: € 102,40

Standplaatsvergoeding:€ 51,20

Maandlonen hoger dan € 2.275,87 
maar niet hoger dan € 2.594,63:

Haardvergoeding: € 51,20

Standplaatsvergoeding: € 25,60

Maandlonen hoger dan € 2.594,63:

Haardvergoeding en standplaatsver-
goeding: € 0

Kiezen uit één van vol-
gende opties:

-          Geen

-          Haard

-          Standplaats

Opgelet: voor het barema 
1.12 bij 0 jaar baremieke 
anciënniteit, waarbij de 
drempel van het mini-
mumloon niet gehaald 
wordt wanneer de werk-
nemer een standplaats-
vergoeding zou krijgen, 
wordt gevraagd om toch 
“Standplaats” in te ge-
ven. De tool zal zelf het 
bedrag in aanmerking 
nemen om dat minimum-
loon te bereiken. 
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M
Sectorale functietoeslag

(enkel voor categorale ziekenhui-
zen en revalidatiecentra)

Voor de categorale ziekenhuizen en 
PVT’s2:

(2) Cfr. cao van 29/06/1992

De sectorale functietoeslag wordt 
maandelijks toegekend aan sommige 
hoofdverpleegkundigen, paramedi-
sche diensthoofden met de loonscha-
len 1.78, 1.78S, 1.79, 1.80 en 1.00 
evenals voor de verpleegkundigen 
(hoofd van dienst). 

Deze toeslag evolueert (4%, 8% of 
12% van het basis bruto maandloon), 
naargelang de baremieke anciënniteit 
van de persoon.

Opgelet: U kan geen functietoeslag 
toewijzen voor andere barema’s dan 
bovenvermelde barema’s. Indien u dit 
wenst te doen, dient u zelf een “Intern 
barema” aan te maken die dit element 
opneemt in de hiervoor voorziene tab 
(cfr. sectie hieronder).

Voor de revalidatiecentra3:

(3) Cfr. cao van 26.08.1992

Aan de diensthoofden van de ver-
pleegkundige dienst, de sociaal, para-
medische, en therapeutische diensten 
alsook aan de opvoeder-groepschef 
wordt bovenop de brutowedde een 
functietoeslag toegekend. Deze toe-
slag evolueert (4%, 8% of 12% van het 
basis bruto maandloon), naargelang 
de baremieke anciënniteit van de 
persoon. 

OPMERKING VOOR BEIDE SECTO-
REN: In geval van interne barema’s 
moet steeds “Nee” aangegeven wor-
den in deze kolom. De functietoeslag 
moet immers rechtstreeks opgenomen 
worden in het opgegeven bedrag in de 
loonschaal.

Kiezen uit één van vol-
gende opties:

-          Ja

-          Nee
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N

Sectoraal functiecomple-

ment

(Niet voor de revalidatie-

centra)

Voor de categorale ziekenhuizen en PVT

Het sectoraal functiecomplement4  is een vast 

maandelijks bedrag van € 82,98 (voor een vol-

tijdse werknemer) toegekend aan sommige hoofd-

verpleegkundigen, paramedische diensthoofden 

met een geldelijke anciënniteit vanaf 18 jaar 

en met de loonschalen 1.78, 1.78S, 1.79, 1.80 

en 1.00 evenals voor de verpleegkundigen (hoofd 

van dienst).

(4) Cfr. cao 30/06/2006

Opgelet: u  kan geen functiecomplement toewijzen 

voor andere barema’s dan bovenvermelde barema’s 

of voor werknemers die minder dan 18 jaar ba-

remieke anciënniteit hebben. Indien u dit wenst 

te doen5, dient u zelf een “Intern barema” aan te 

maken die dit element opneemt in de hiervoor 

voorziene tab (cfr. sectie hieronder). 

(5) Opgelet: in dit geval moet dit complement cumulatief 

voldoen aan de 3 volgende voorwaarden: Onderworpen 

aan de sociale zekerheid (RSZ); Functiegebonden; Col-

lectief toegekend aan alle werknemers die dezelfde func-

tietoewijzing hebben gekregen in de instelling.

Voor de ouderenzorg en IBW

Het is een vast maandelijks bedrag van € 82,98 

(voor een voltijdse werknemer) toegekend aan 

hoofdverpleegkundigen, de ermee gelijkgestelde 

paramedici/diensthoofden en de verpleegkundige 

coördinatoren die als dusdanig zijn aangesteld voor 

zover zij aan de baremieke anciënniteit voor-

waarde van 18 jaar voldoen.

Opgelet: U kan geen functiecomplement toewijzen 

voor werknemers die minder dan 18 jaar baremieke 

anciënniteit hebben. Indien u dit wenst te doen  

dient u zelf een “Intern barema” aan te maken die 

dit element opneemt in de hiervoor voorziene tab 

(cfr. sectie hieronder). 

(5) Opgelet: in dit geval moet dit complement cumulatief 

voldoen aan de 3 volgende voorwaarden: Onderworpen 

aan de sociale zekerheid (RSZ); Functiegebonden; Col-

lectief toegekend aan alle werknemers die dezelfde func-

tietoewijzing hebben gekregen in de instelling.

OPMERKING VOOR ALLE BETROKKEN SEC-

TOREN:

1) In geval van interne barema’s moet 

steeds “Nee” aangegeven worden in deze kolom. 

Het functiecomplement is immers rechtstreeks 

opgenomen is in de opgegeven bedragen.

2) Opgelet: een werknemer die sowieso 

recht zou hebben op een functiecomplement bij 18 

jaar baremieke anciënniteit, (bv.: hoofverpleegkun-

digen) hier MOET “Ja” aangeven worden in deze 

kolom

Kiezen uit één van volgende 

opties:

- Ja

- Nee
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O Type van BBT/BBK

In deze kolom dienen de 
werknemers geïdentifi-
ceerd te worden waarvan 
op 25/01/2018 vastgelegd 
werd dat zij effectief recht 
hebben op deze premie. 
Opgelet: het gaat hier wel 
degelijk over de ontvan-
gers van deze premie, en 
niet de werknemers die 
houder zijn van een titel. 
Met andere woorden: in-
dien een werknemer in 
het bezit is van een BBT, 
maar dat deze niet gelinkt 
is aan een premie (bv.: de 
werknemer kreeg een er-
kenning in 2017), moet 
er “Geen” in deze kolom 
ingegeven worden. 

Reminder: verpleegkun-
digen in het bezit van een 
bijzondere beroepstitel 
(BBT) of een bijzondere 
beroepsbekwaamheid 
(BBK), die daadwerkelijk 
tewerkgesteld zijn in een 
dienst, functie of zorg-
programma die deze extra 
scholing vereist - hebben 
recht op een jaarlijkse 
premie. 

Bijzondere beroepstitels 
(€ 3.838,33 voor een vol-
tijdse werknemer - index 
01/01/2019): geestelijke 
gezondheidszorg en psy-
chiatrie, geriatrie.

Bijzondere beroepsbe-
kwaamheden (€ 1.279,40 
voor een voltijdse werkne-
mer - index 01/01/2019) 
in de: geestelijke gezond-
heidszorg, geriatrie, pal-
liatieve zorg.

Kiezen uit één van vol-
gende opties:

- BBT Geriatrie

- BBT Psychiatrie 
en Geestelijke Gezond-
heidszorg

- BBK Geriatrie

- BBK Psychiatrie 
en Geestelijke Gezond-
heidszorg

- BBK Palliatieve 
Zorg

- Geen
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P

Andere vaste 
(niet-sectorale) 
premies te in-
tegreren in het 
startbarema

Premie in % 
t.o.v. het huidig 
barema

Deze kolom-
men bieden de 
mo gel i jkheid 
e e n  VA S T E 
niet-sectorale 
premie in te ge-
ven die cumula-
tief voldoet aan 
de 3 volgende 
voorwaarden:
- O n d e r -
worpen aan de 
sociale zeker-
heid (RSZ);
- Functie-
gebonden;
- C o l l e c -
tief toegekend 
aan alle werkne-
mers die dezelf-
de functietoe-
wijzing hebben 
gekregen in de 
instelling

Deze premie 
kan uitgedrukt 
worden als per-
centage van het 
bruto maand-
loon en/of als 
bruto maand-
bedrag in Euro. 

Voorbeeld: de 
forfaitaire ver-
goeding voor-
zien voor afde-
l ingshoofden 
(225,52 euro 
p e r  m a a n d , 
volt i jds)  en 
adjunct-afde-
l ingshoofden 
(112,64 euro 
per maand vol-
tijds)

Numeriek, in 
percentage met 
maximum 1 
cijfer na de 
komma.

Q Verklaring pre-
mie in % Tekstformaat
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R

Bruto maandbedrag 
(€) dat toegevoegd 
wordt aan het ba-
sisbarema

in rustoorden voor 
bejaarden, rust- en 
verzorgingstehui-
zen en dagverzor-
gingscentra voor 
bejaarden kan in 
kolommen R en S 
ingegeven worden.

O pgelet  indien 
de premie NIET 
VAST is (jaarlijks 
verschillend), dient 
een intern barema 
aangemaakt te wor-
den (zie sectie 2).

Merk op: 

1. De bedra-
gen die ingegeven 
worden moeten 
overeenkomen met 
hetgeen iemand die 
voltijds werkt, toe-
gekend zou krijgen. 
Het IFIC-model zal 
dan zelf de omzet-
ting maken reke-
ning houdend met 
de arbeidstijd van 
de werknemer. 

2. Indien er 
meerdere premies 
worden opgeno-
men:

a. Dient men 
een som op te ma-
ken in de kolom dat 
het bedrag bevat zo-
dat de individuele 
bedragen achteraf 
geïdentificeerd kun-
nen worden

Bv.: = 230,03 + 50

b. Dient in de 
verklaring een dui-
delijk onderscheid 
gemaakt te worden 
tussen de verschil-
lende premies.

Bv.: VVI premie 
afdelingshoofd + 
managementpremie

Numeriek, in Euro 
met maximum 
2 cijfers na de 
komma.

S
Verklaring premie 
in €

Tekstformaat
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T-W-Z Code van de IFIC 
functie

De code overeenkom-
stig met de sectorale 
referentiefunctie(s) 
(cfr.  functiewi j-
zer) toegewezen op 
25/01/2019 .  De 
functietitel dient 
niet aangegeven te 
worden, enkel de 
code dient in deze 
kolom weergegeven 
te worden. In geval 
van een ontbrekende 
functie geeft u “Ont-
brekend” in en vult u 
de kolom V,Y of AB 
verder aan.

Numeriek voor de 
IFIC codes, “Ontbre-
kend” voor de ont-
brekende functie.
Opgelet, indien u 
gegevens uit uw da-
tabase exporteert, 
dient u na te gaan 
dat de IFIC-codes 
als numerieke ge-
gevens zijn geëx-
porteerd. 

U-X-AA
% arbeidstijd toe-
gewezen aan deze 
functie

Betreft de verdeling 
(in %) van de totale 
arbeidstijd die de 
werknemer besteedt 
aan de verschillende 
IFIC functies.
Opgelet: Wat de ar-
beidstijd in kolom G 
ook mag zijn, de som 
van de 3 percentages 
in kolommen U, X en 
AA moet steeds gelijk 
zijn aan 100%. 
Indien de werknemer 
slechts één functie 
uitvoert, moet 100% 
aangegeven worden 
in kolom U (kolom X 
en AA blijven leeg).

Numeriek in percen-
tage, geen cijfers na 
de komma. 

Opgelet, de combi-
natie 1/3, 1/3, 1/3 
kan dus niet opgege-
ven worden, er moet 
dus 34% aan één van 
de functies toegewe-
zen worden, en 33% 
voor de andere twee 
functies. 
In geval van een 
hybride functie: er 
moet minimum 10% 
toegewezen worden. 

V-Y-AB
Categorie toegewe-
zen aan de ontbre-
kende functie

In geval van een ont-
brekende functie, de 
categorie die u eraan 
toewijst door ze te 
vergelijken met de 
andere bestaande 
IFIC-functies. 

Opgelet: het is niet 
mogelijk om Catego-
rie 14B toe te wijzen 
aan een ontbrekende 
functie. 

Numeriek formaat: 
geheel getal tussen 
4 en 20.
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2 Interne barema's: barema’s die niet opgenomen zijn in de lijst van sectorale of 
vaak voorkomende barema’s

In deze tab kunnen de interne barema’s eigen aan uw instelling ingegeven worden, maar ook barema’s 
die niet rechtstreeks in de lijst met barema’s die standaard voorkomen, zijn opgenomen. Typische 
voorbeelden hiervan zouden kunnen zijn: een evolutieve premie (de helft van een functietoeslag 
algemene ziekenhuizen die toegekend wordt aan een adjunct met een barema 1.78S) of een combi-
natie van verschillende PC 330 barema’s afhankelijk van de baremieke anciënniteit (bv.: 1.12-1.14, 
1.26-1.30-1.35). Voor al deze gevallen, moet u zelf voor elk anciënniteitsjaar het bedrag van het 
overeenkomstig brutoloon berekenen.
Opgelet: bijkomende toegekende baremieke anciënniteit geldt niet als een intern barema.
Opgelet:

• Elk barema moet de bedragen (met twee cijfers na de komma) bevatten voor een VTE
• Een eventuele haard- of standplaatstoelage mag niet geïntegreerd worden. Er moet na-

melijk al in kolom L (tab ‘input’) aangegeven worden of de werknemer hier recht op heeft. 
• Voor elk barema dient in kolommen C, D en E gespecifieerd te worden hoe het precies is samen-

gesteld. 
• De benaming van het barema (zie verder) mag geen speciale tekens bevatten.

Hieronder zijn twee voorbeelden uitgewerkt: 
Figuur 1: Loonschaal met combinatie van barema’s
Figuur 2: Loonschaal met evolutieve premie

Een unieke naam dient aan elk van deze barema’s gegeven te worden (deze naam mag dus niet - vol-
ledig - overeenkomen met de benaming van de barema’s die standaard zijn opgenomen cfr. kolom 
I tab ‘Input’) 
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Voor elk barema dienen volgende aspecten gespecificeerd te worden:
• Basis, maak een keuze voor één van volgende opties:

• Sectoraal barema
• ‘Volledig’ intern barema

• Specificiteiten, maak een keuze voor één van volgende opties:
• Combinatie van sectorale barema’s
• Toevoeging van een evolutieve premie (bv.: halve functietoeslag algemene ziekenhuizen)
• Vlak barema (d.w.z. jaarlijks identiek bedrag)
• ‘Volledig’ intern barema zonder bijkomende specificiteiten
• Andere

• Bijkomende informatie
• Geef een korte toelichting rond de componenten die u in de vorige kolom heeft ingegeven

Voor elk jaar baremieke anciënniteit (cfr. kolom F tot BA) moet een bruto maandbedrag ingegeven 
worden. Indien het interne barema niet tot 47 jaar doorloopt, dient het bedrag van het laatste jaar 
overgenomen te worden voor de volgende anciënniteitsjaren. 

Deze tab kan maximaal 150 verschillende loonschalen bevatten.
Opgepast !!! Deze beperking dient strikt gerespecteerd te worden.

Bij vragen rond het gebruik van dit model, kan u, liefst per e-mail, contact opnemen met IFIC: rap-
portage@if-ic.org.

Privacy
IFIC verzekert dat de analyses enkel op sectoraal niveau uitgevoerd zullen worden en dat de gegevens 
van de instellingen dus nooit afzonderlijk besproken en gepubliceerd worden. Bovendien zullen zij 
nooit voor andere zaken dan de kostprijsinschatting gebruikt worden. De GDPR-regelgeving wordt 
nageleefd. De gegevens zijn geanonimiseerd en worden enkel op macroniveau verwerkt. De infor-
matieaanvraag vertrekt bovendien vanuit een wettelijke basis (onderhavige CAO). 
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BIJLAGE 7: RAPPORTERINGSMODEL
Collectieve arbeidsovereenkomst van 05/04/2019 betreffende de procedures voor de invoering van 
een nieuwe sectorale functieclassificatie alsook voor de rapportering aan de vzw IFIC.
Tabblad 1 (Input)
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TABBLAD 2 (Interne barema’s)
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BIJLAGE 8: DOELBAREMA’S
ANC CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7 CAT 8 CAT 9 CAT 10 CAT 11 CAT 12

0 1903,79 1913,99 1942,67 1982,09 2027,14 2083,44 2151,02 2235,48 2336,84

1 1938,72 1956,21 1987,46 2029,62 2077,00 2134,49 2203,48 2282,42 2395,26

2 1971,62 1989,12 2022,81 2067,59 2117,20 2175,81 2246,14 2326,76 2450,65

3 2002,57 2020,07 2056,09 2103,38 2155,11 2214,77 2286,37 2368,57 2503,07

4 2031,65 2049,14 2087,39 2137,05 2190,81 2251,46 2324,25 2407,94 2552.,59

5 2058,94 2076,43 2116,78 2168,71 2224,38 2285,97 2359,87 2444,95 2599,31

6 2084,52 2109,30 2151,64 2205,71 2263,20 2325,66 2400,62 2479,72 2643,32

7 2108,47 2133,26 2177,48 2233,57 2292,78 2356,06 2432,00 2512,34 2684,71

8 2130,88 2155,67 2201,66 2259,67 2320,50 2384,56 2461,42 2542,91 2723,60

9 2151,83 2176,62 2224,29 2284,10 2346,46 2411,23 2488,96 2571,53 2760,10

10 2171,40 2196,19 2245,43 2306,94 2370,73 2436,18 2514,72 2598,31 2794,31

11 2189,67 2221,74 2272,47 2335,57 2400,72 2466,79 2546,09 2623,33 2826,34

12 2206,70 2238,78 2290,89 2355,50 2421,91 2488,57 2568,57 2646,70 2856,31

13 2222,58 2254,66 2308,08 2374,08 2441,68 2508,90 2589,56 2668,51 2884,33

14 2237,38 2269,46 2324,09 2391,41 2460,13 2527,85 2609,13 2688,84 2910,50

15 2251,16 2283,24 2339,01 2407,56 2477,32 2545,52 2627,37 2707,80 2934,93

16 2260,27 2299,64 2356,37 2425,97 2500,62 2566,14 2648,42 2722,10 2967,74

17 2268,73 2308,10 2365,73 2436,30 2515,53 2578,53 2661,21 2735,39 2998,43

18 2276,58 2315,95 2374,43 2445,89 2529,40 2590,04 2673,10 2747,75 3027,11

19 2283,87 2323,24 2382,50 2454,80 2542,31 2600,74 2684,15 2759,23 3053,90

20 2290,64 2330,01 2389,99 2463,07 2554,31 2610,68 2694,41 2769,89 3078,89

21 2296,91 2343,58 2404,23 2478,04 2572,75 2627,20 2711,23 2779,79 3102,20

22 2302,73 2349,40 2410,68 2485,17 2583,11 2635,77 2720,07 2788,99 3123,93

23 2308,13 2354,80 2416,66 2491,78 2592,74 2643,72 2728,28 2797,52 3144,16

24 2313,14 2359,80 2422,20 2497,91 2601,67 2651,10 2735,90 2805,43 3163,00

25 2317,78 2364,44 2427,35 2503,59 2609,96 2657,94 2742,96 2812,78 3180,53

26 2322,08 2376,04 2439,41 2516,15 2624,95 2671,58 2756,81 2819,59 3196,84

27 2326,06 2380,02 2443,82 2521,04 2632,09 2677,47 2762,88 2825,9 3212

28 2329,76 2383,71 2447,92 2525,57 2638,72 2682,92 2768,52 2831,75 3226,09

29 2333,18 2387,13 2451,71 2529,76 2644,86 2687,98 2773,74 2837,18 3239,18

30 2336,35 2390,3 2455,23 2533,65 2650,55 2692,67 2778,58 2842,21 3251,34

31 2339,28 2400,48 2465,73 2544,49 2663,08 2704,25 2790,3 2846,87 3262,63

32 2342 2403,2 2468,74 2547,83 2667,97 2708,27 2794,46 2851,18 3273,1

33 2344,52 2405,72 2471,53 2550,92 2672,5 2712 2798,31 2855,18 3282,83

34 2346,85 2408,05 2474,12 2553,78 2676,71 2715,46 2801,87 2858,89 3291,85

35 2349,01 2410,21 2476,52 2556,43 2680,6 2718,65 2805,17 2862,32 3300,21
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CAT 13 CAT 14B CAT 14 CAT 15 CAT 16 CAT 17 CAT 18 CAT 19 CAT 20
2415,67 2.415,67 2612,75 2798,57 3051,96 3299,73 3626,32 3.952,91 4.279,51

2488,14 2.497,80 2706,81 2899,32 3164,89 3415,22 3753,24 4.091,27 4.429,29

2557,19 2.576,36 2796,95 2995,87 3273,21 3~25,78 3874,75 4.223,72 4.572,69

2622,82 2.651,31 2883,10 3088,15 3376,83 3631,37 3990,79 4.350,21 4.709,63

2685,10 2.722,65 2965,25 3176,14 3475,72 3731,96 4101,34 4.470,71 4.840,09

2744,07 2.790,42 3043,40 3259,85 3569,86 3827,59 4206,43 4.585,27 4.964,11

2799,82 2.854,67 3117,59 3339,32 3659,31 3918,31 4306,13 4.693,94 5.081,76

2852,43 2.915,47 3187,89 3414,62 3744,12 4004,21 4400,53 4.796,85 5.193,17

2902,02 2.972,90 3254,39 3485,85 3824,39 4085,42 4489,77 4.894,13 5.298,49

2948,68 3.027,08 3317,18 3553,10 3900,23 4162,05 4574,00 4.985,94 5.397,88

2992,53 3.078,10 3376,39 3616,52 3971,77 4234,27 4653,36 5.072,45 5.491,55

3033,70 3.126,09 3432,13 3676,22 4039,16 4302,23 4728,05 5.153,87 5.579,69

3072,31 3.171,18 3484,54 3732,36 4102,56 4366,11 4798,25 5.230,39 5.662,53

3108,47 3.213,49 3533,76 3785,08 4162,12 4426,07 4864,14 5.302,22 5.740,29

3142,32 3.253,14 3579,93 3834,54 4218,01 4482,29 4925,93 5.369,57 5.813,21

3173,97 3.290,28 3623,20 3880,88 4270,41 4534,96 4983,81 5.432,67 5.881,52

3211,42 3.325,02 3668,21 3929,09 4326,11 4582,84 5036,43 5.490,03 5.943,62

3246,48 3.357,49 3710,35 3974,24 4378,30 4627,60 5085,62 5.543,65 6.001,67

3279,26 3.387,82 3749,79 4016,48 4427,16 4669,41 5131,57 5.593,73 6.055,89

3309,89 3.416,13 3786,65 4055,96 4472,86 4708,43 5174,45 5.640,47 6.106,49

3338,48 3.442,54 3821,09 4092,85 4515,57 4744,82 5214,45 5.684,07 6.153,70

3365,16 3.467,15 3853,23 4127,28 4555,45 4778,75 5251,73 5.724,71 6.197,70

3390,04 3.490,09 3883,22 4159,39 4592,67 4810,36 5286,47 5.762,58 6.238,69

3413,21 3.511,44 3911,16 4189,33 4627,38 4839,79 5318,81 5.797,83 6.276,85

3434,80 3.531,31 3937,20 4217,22 4659,73 4867,17 5348,91 5.830,64 6.312,38

3454,90 3.549,79 3961,45 4243,19 4689,86 4892,65 5376,91 5.861,16 6.345,42

3473,59 3.566,98 3984,02 4267,36 4717,91 4916,34 5402,94 5.889,54 6.376,14

3490,98 3.582,96 4005,01 4289,85 4744,01 4938,36 5427,14 5.915,92 6.404,70

3507,15 3.597,80 4024,53 4310,76 4768,29 4958,82 5449,62 5.940,43 6.431,23

3522,17 3.611,59 4042,67 4330,19 4790,86 4977,82 5470,51 5.963,19 6.455,88

3536,12 3.624,39 4059,53 4348,25 4811,84 4995,47 5489,9 5.984,33 6.478,76

3549,08 3.636,27 4075,19 4365,02 4831,33 5011,85 5507,9 6.003,95 6.500,01

3561,11 3.647,30 4089,73 4380,6 4849,43 5027,05 5524,61 6.022,16 6.519,72

3572,28 3.657,54 4103,23 4395,06 4866,24 5041,15 5540,11 6.039,06 6.538,01

3582,64 3.667,03 4115,76 4408,48 4881,84 5054,23 5554,48 6.054,73 6.554,98

3592,25 3.675,83 4127,38 4420,93 4896,32 5066,37 5567,82 6.069,27 6.570,72
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11.7. IFIC delta
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het bepalen van het percentage 
van de delta betreffende de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 april 2019 in 
uitvoering van het Vlaams intersectoraal akkoord van 8 juni 2018 betreffende de 
invoering van een nieuw loonmodel voor de inrichtingen en diensten die door de 
Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd
Cao van 5.4.2019 (KB van 17.09.2020, BS van 14.10.2020)

HOOFDSTUK 1 - TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1
§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van 

de hierna vermelde inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend 
en/of gesubsidieerd:
• de categorale ziekenhuizen (dit is elk ziekenhuis dat uitsluitend beschikt over een G-dienst 

(revalidatie van geriatrische patiënten) en/of een Sp-dienst (gespecialiseerde dienst voor be-
handeling en revalidatie) als vermeld in artikel5, §1, I, eerste lid, 3° en 4°, van de bijzondere wet 
van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen)

• de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de dagverzorgingscentra, de 
assistentiewoningen, de centra voor kortverblijf voor bejaarden;

• de psychiatrische verzorgingstehuizen;
• de initiatieven van beschut wonen;
• de revalidatiecentra met uitsluiting van, de instellingen waarmee het Verzekeringscomité van 

het Riziv op voorstel van het College van geneesheren directeurs, in uitvoering van artikel 22, 
6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke-
ringen gecoördineerd op 14 juli 1994, een overeenkomst heeft gesloten en die niet vallen onder 
de toepassing van artikel 5, § 1, I, 5° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
van de instellingen.

§2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op leidinggevend personeel zoals be-
doeld in art. 4, 4° van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen behoudens 
wanneer het een sectorale referentiefunctie betreft zoals bedoeld in de collectieve arbeidsovereen-
komst van 28 september 2016 tot het bepalen van sectorale referentiefuncties en een sectorale 
functieclassificatie (135642/CO/330), noch op de artsen.

HOOFDSTUK 2 - DOEL

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst geeft uitvoering aan artikel 9 § 4 van de collectieve arbeids-
overeenkomst van 5 april 2019 in uitvoering van het Vlaams intersectoraal akkoord van 8 juni 2018 
betreffende de invoering van een nieuw loon model voor de inrichtingen en diensten die door de 
Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd.

HOOFDSTUK 3 - BEPALEN VAN HET PERCENTAGE VAN DE DELTA

Artikel 3
De factor "0" in de formule, opgenomen in artikel 9 § 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 
5 april 2019 in uitvoering van het Vlaams intersectoraal akkoord van 8 juni 2018 betreffende de 
invoering van een nieuw loonmodel voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeen-
schap worden erkend en/of gesubsidieerd, wordt vanaf 1 november 2019 vastgesteld op 18,25.
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HOOFDSTUK 4 - SLOTBEPALINGEN

Artikel 4
§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op datum van ondertekening en is gesloten 

voor onbepaalde duur.
§2. Zij kan op verzoek van de meest gerede ondertekenende partij worden herzien of opgezegd met 

inachtneming van een opzeggingstermijn van twaalf maanden.
§3. De organisatie die het initiatief tot herziening of opzegging neemt, moet in een gewone brief aan 

de Voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en - diensten de redenen 
ervan aangeven en amendementsvoorstellen indienen. De andere organisaties verbinden zich ertoe 
deze binnen een maand na ontvangst ervan in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen 
en - diensten te bespreken.
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