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CONDITIONS DE TRAVAIL ET 
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Inleiding 

De overeenkomsten die volgen, werden afgesloten 
door organisaties die zich tot doel stellen het indi-
vidueel welzijn van hun leden to betrachten, als-
mede de algemene vooruitgang van hun beroep en 
de ontwilckeling van de rationale nijverheid. 

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied 

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is 
van toepassing op de werkgevers en op de arbei-
ders en arbeidsters die tewerkgesteld zijn in de 
ondernemingen welke onder de bevoegdheid van 
het Paritair Comite voor de papier- en kartonbe-
werking ressorteren, tenzij het paritair comite er 
anders over beslist (cfr. artikel 32). 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt afge-
sloten in toepassing van en met respect voor de wet 
van 26 juli 1996 tot vrijwaring van de werkgele-
genheid en tot preventieve vrijwaring van het con-
currentievermogen en in toepassing van en met 
respect voor het koninklijk beslust van 30 juli 2021 
tot uitvoering van artikel 7, § 1, van de wet van 26 
juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid 
en tot preventieve vrijwaring van het concurrentie-
vermogen (Belgisch Staatsblad van 9 augustus 
2021)1. 

PrMinbnle 

Les conventions qui suivent ont ete conclues par 
des organisations ayant pour but de rechercher le 
bien-etre de leurs membres, le progres general de 
leur profession et le developpement de l'industrie 
nationale. 

CHAPITRE Ier. Champ d'application 

Article ler. La presente convention collective de 
travail est applicable aux employeurs et aux ou-
vriers et ouvrieres des entreprises relevant de la 
Commission paritaire de la transformation du pa-
pier et du carton, sauf si la commission paritaire en 
decide autrement (cfr. article 32). 

Cette convention collective de travail est conclue 
en execution de et en respectant la loi du 26 juillet 
1996 relative a la promotion de 1'emploi et a la 
sauvegarde preventive de la competitivite et en 
execution de et dans le respect de Farr&6 royal du 
30 juillet 2021 portant execution de Particle 7, §ler 
de la loi du 26 juillet 1996 relative a la promotion 
de 1'emploi et a la sauvegarde preventive de la 
competitivite (Moniteur Belge du 9 aout 2021). 

1  KB 30/07/2021: Artikel 1. § 1. De maximale marge voor de loonkostenontwikkeling voor de periode 2021 - 2022 wordt op 0,4 % 
vastgelegd. 
2 AR 30/07/2021 : Article ler. § ler. La niarge maximale pour 1'dvolution du coot salarial est fixde a 0,4 % pour la pdriode 2021-
2022. 
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HOOFDSTUK II. U117-lonen 

Art. 2. De minimumuurlonen worden op basis van 
de 37-urenweek als volgt vastgesteld : 

CHAPITRE II. Scilcrires horaires 

Art. 2. Les salaires horaires minima sont fixes 
cornme suit, sur la base de la semaine de 37 
heures : 

Klasse Juli 2021 Classe Juillet 2021 
EUR EUR 

BK 14,7243 HC 14,7243 
1 14,5564 1 14,5564 
2 14,1729 2 14,1729 
3 13,6431 3 13,6431 
4 13,3060 4 13,3060 
5 12,6228 5 12,6228 
6 12,2372 6 12,2372 
7 12,1054 7 12,1054 

Vanaf 1 januari 2022: 

De minimum sectorale baremalonen van de ar-
beid(st)ers worden met ingang van 1 januari 2022 
verhoogd met 7 eurocent per uur. 

De verhogingen per 1 januari 2022 worden als 
volgt uitgevoerd : eerst de loonsverhoging, daarna 
de indexatie. 

Art. 3. Het minimumuurloon omvat niet de loon-
toeslagen die niet aan de firnctie verbonden zijn, 
zoals de toeslag voor overuren of voor arbeid in 
opeenvolgende ploegen. 

Art. 4. De minimumuurlonen en de werkelijke uur-
lonen van de arbeiders en arbeidsters worden op 
1 januari geindexeerd op grond van de reele evolu-
tie tussen de viermaandelijkse gezondheidsindex 
van juni en december van het vorige jaar. 

De minimumuurlonen en de werkelijke uurlonen 
van de arbeiders en arbeidsters worden op 
1 juli geindexeerd op grond van de reele evolutie 
tussen de vierrnaandelijkse gezondheidsindex 
van juni van het lopende jaar en van december van 
het vorige jaar. 

A partir du let' janvier 2022 : 

Les salaires horaires minima sectoriels des ouvriers 
et ouvrieres seront augmentes de 7 centimes d'euro 
au Ier janvier 2022. 

Les salaires sont d'abord augmentes avec les aug-
mentations salariales pr6vues ci-dessus au Ier jan-
vier 2022 et ensuite indexes. 

Art. 3. Le salaire horaire minimum ne comprend 
pas les complements de salaires non lies a la fonc-
tion, telles que surcharges pour heures suppl6men-
taires on pour le travail en 6quipes successives. 

Art. 4. An Ier janvier, les salaires horaires minima 
et les salaires horaires reels des ouvriers et ou-
vrieres seront indexes sur la base de 1'evolution r6-
elle entre Pindice sante quadri mensuel 
de decembre et de juin de Pann6e precedente. 

Au ler juillet, les salaires horaires minima et les 
salaires horaires reels des ouvriers et ouvrieres se-
ront indexes sur la base de 1'evolution reelle entre 
Pindice sante quadri mensuel de juin de Pann6e en 
cours et de decembre de 1'ann6e precedente. 
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Art. 5. De sociale partners van de bedrijven hebben 
de mogelijkheid om een ondernemingsakkoord to 
onderhandelen over 0,4% (loonnorm), de retro-
activiteit en de coronapremie tot 17 december 2021 
dat gesloten wordt conform de individuele situatie 
van de onderneming. Dit aldword dient neergelegd 
to zijn ter Griffie van de Dienst Collectieve Ar-
beidsbetreldcingen van de FOD Werlcgelegenheid, 
Arbeid en Sociaal Overleg uiterlijk op 31 decem-
ber 2021. 

Het bedrijfsaldcoord waakt erover de minimale 
sectorale barema's to respecteren. 

Overeenkomstig de aanbeveling m•. 29 van de Na-
tionale Arbeidsraad van 15 juli 2021, worden de 
onderhandelaars op ondernemingsvlak uitgenodigd 
om het verschil in behandeling dat berust op het 
onderscheid tussen arbeiders en bedienden inzake 
aanvullende pensioenen zonder verwijI op to hef-
fen. 

Indien de sociale partners op ondernemingsvlak 
een gedeelte van de loonnorm besteden aan de 
groepsverzekering, dan zal voor elke euro die be-
steed wordt, 33 pct. extra worden toegevoegd door 
de werkgever. 

Indien er geen bedrijfsaldcoord wordt gesloten en 
neergelegd ter Griffie uiterlijk op 31 december 
2021, dan word(t)en : 

- de bedrijfsbarema's lonen en reele lonen met 
0,4% verhoogd met een minimum van 7 euro-
cent per uur voor de arbeiders met ingang van 1 
januari 2022. 

- de loonnorm verder ingevuld door de toeken-
ning van een eenmalige ecocheque (of een ge-
lijkwaardig alternatief met dezelfde loonkost) 
ter waarde van 150 € betaalbaar in januari 2022. 
De cheque wordt betaald pro rata van de presta-
ties in de periode januari-december 2021 (met 
gelijkstelling van economische werkloosheid en 
tijdelijke werkloosheid overmacht corona).  

Art. 5. Les partenaires sociaux des entreprises ont 
la possibilite de negocier un accord d'entreprise sur 
0,4% (norme salariale), la retroactivite et la prune 
corona jusqu'au 17 decembre 2021, conclu con-
formement a la situation individuelle de 1'entre-
prise. Cet accord doit &re depose au Greffe du 
Service des Relations collectives de Travail du SPF 
Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard 
le 31 decembre 2021. 

L'accord d'entreprise veille a respecter les baremes 
minimaux sectoriels. 

Conformement a la recommandation n° 29 du Con-
seil national du travail du 15 juillet 2021, les nego-
ciateurs au niveau de Pentreprise sont instamment 
invites a supprimer la difference de traitement fon-
dee sur la distinction entre ouvriers et employes en 
matiere de pensions complementaires. 

Si, au niveau de Pentreprise, les partenaires sociaux 
consacrent une partie de la norme salariale a Passu-
rance groupe, Pemployeur ajoutera 33 p.c. de plus 
pour chaque euro depense. 

Si aucun accord d'entreprise n'a ete conclu et depo-
se au Greffe an plus tard le 31 decembre 2021: 

les salaires baremiques d'entreprise et les sa-
laires reels sont augmentes de 0,4% avec un 
minimum de 7 centimes d'euro de 1'heure 
pour les ouvriers a compter du I" janvier 
2022. 

- la norme salariale est ensuite completee par 
1'octroi d'un ecocheque unique (ou une alter-
native equivalente avec le meme cout sala-
rial) d'une valeur de 150 €, payable en janvier 
2022. Le cheque est paye au prorata des pres-
tations pour la periode de janvier a decembre 
2021 (avec assimilation du chomage econo-
mique et du chomage temporaire force ma-
jeure corona). 
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er een coronapremie toegekend van 200 € aan 
werlmemers die hebben gewerkt tijdens de peri-
ode van 13/03/2020 tot en met 30/06/2021 vol-
gens de volgende voorwaarden: 
✓ prorata van het arbeidsregime en tewerkstel-

lingsperiodes tijdens voormelde referte peri-
ode; 

✓ met aftrek van de vrijwillige periodes van 
schorsing van arbeidsovereenlcomst tijdens 
voormelde referte periode (bv.: voltijdse 
tijdskrediet, onbetaald verlof, enz.); 

✓ de niet-recurrente financiele voordelen die 
werden toegekend vanaf 13/03/2020 in het 
kader van de coronacrisis worden in minde-
ring gebracht op het bedrag van 200 C. 

Zijn uitgesloten van de verplichting tot toekenning 
van de coronapremie, de ondernemingen die een 
tussenkomst genoten hebben van het Fonds van 
Bestaanszekerheid in het leader van de gelijkstel-
ling van tijdelijke werlcloosheid wegens overmacht 
corona voor de eindejaarspremie 2020, conform de 
bepalingen van de CAO van 19 november 2020 be-
treffende de jaarlijkse premie 2020 (m• 162726, AR 
06/06/2021, MB 03/08/2021. 

Art. 6. De studenten, voor zover ingeschreven in 
een proces van deeltijdse leerplicht andere dan cur-
sussen van sociale promotie en onderworpen aan 
de deeltijdse leerplicht, zullen tijdens hun oplei-
ding als volgt worden vergoed : 

- 3 d graad - 2de jaar : 85 pct.; 

- 3 d graad - lste jaar : 75 pct.; 

- 2de graad - 2de jaar : 70 pct., 

van de geldende baremalonen. 

De studenten die nog steeds onderworpen zijn aan 
de leerplicht zullen tegen dezelfde voorwaarden als 
hierboven uiteengezet, vergoed worden, wanneer 
zij tewerkgesteld zijn met een studentenarbeids-
overeenkomst. 

- octroi d'une prime corona de 200 € aux tra-
vailleurs ayant prest6s pendant la periode du 
13/03/2020 an 30/06/2021 compris suivant 
les conditions ci-dessous : 
✓ au prorata du regime de travail et des p6-

riodes d'emploi pendant la periode de r6-
f6rence susmentioml6e; 

✓ avec deduction des periodes de suspension 
du contrat de travail volontaires pendant la 
periode de reference susmentionn6e (par 
exemple : les credits-temps temps plein, 
les cong6 sans soldes, etc.); 

✓ les avantages financiers non-r6currents qui 
ont ete octroy6s a partir du 13/03/2020 
dans le cadre de la crise corona sont de-
duits du montant de 200 C. 

Sont exclues de l'obligation d'octroyer la 
prime corona, les entreprises ayant b6n6fi66 
d'une intervention du Fonds de S6curit6 
d'Existence dans le cadre de 1'assimilation 
du ch6mage temporaire force majeure corona 
pour la prime annuelle 2020, et cc confor-
m6ment aux dispositions de la CCT du 19 
novembee 2020 relative a la prime annuelle 
2020 (n°162726, AR 06/06/2021, MB 
03/08/2021). 

Art. 6. Les 6tudiants, pour autant qu'ils soient ins-
crits dans un processus de scolarit6 a temps partiel 
autre que les cours de promotion sociale et qu'ils 
soient soumis a l'obligation scolaire a temps par-
tiel, seront pendant leur formation r6mun6r6s 
comme suit: 
- 3eme degr6 - 2 6m ann6e : 85 p.c.; 

- 3eme degre - 16re am16e : 75 p.c.; 

- 2eme degre - 2eme ann6e : 70 p.c., 

des baremes en vigueur. 

Les etudiants qui sont encore soumis a l'obligation 
scolaire, seront remuneres aux m6mes conditions 
telles qu'6num6r6es ci-dessus, quand ils sont enga-
ges avec un contrat de travail d'6tudiant. 



5 

De studenten die niet weer onderworpen zijn aan 
de leerplicht en die met een studentenarbeidsover-
eenkomst tewerkgesteld zijn in de ondernemingen 
zullen minimum verloond worden conform de lo-
nen van klasse 7. 

Art. 7. Als een arbeider/arbeidster van een lagere 
naar een hogere klasse overgaat, zal het minimum-
loon van deze nieuwe klasse slechts verschuldigd 
zijn na een aanpassingstijd die geen twee maanden 
mag oversehrijden. 

Tijdens deze periode mag het loon lager zijn dan 
het minimum van de overeenstemmende klasse, 
maar niet minder dan het minimum van de eerst-
volgende klasse. 

HOOFDSTUK III. Ploegenpreinie 

Art. 8. Ingeval er in twee ploegen wordt gewerkt, 
zal aan het aldus tewerkgestelde personeel een toe-
slag van 6 pct. van het reele loon worden toege-
kend. 

Art. 9. Ingeval er in bijkomende ploegen wordt 
gewerkt, zal de loontoeslag worden vastgesteld op 
het niveau van de onderneming in overeenstem-
ming met de werkgevers- en werknemersorganisa-
ties. 

De toeslag voor werk in nachtploeg bedraagt mi-
nimum 15 pct. van het reele loon. 

HOOFDSTUK IV. 
OwrZrrentoeslcrg 

Art. 10. Voor de overuren zal een toeslag van 
50 pct. warden toegekend. 

Les etudiants qui ne sont plus sounus a 1'obligation 
scolaire et qui sont engages daps les entreprises 
avec un contrat de travail d'etudiant seront remune-
res au minimum conformement aux salaires de la 
classe 7. 

Art. 7. Lorsqu'un ouvrier on une ouvriere d'une 
classe inferieure accede a une classe superieure, le 
salaire minimum de sa nouvelle categorie ne lui est 
du qu'au terme d'une periode de raise au courant 
qui ne petit exceder deux mois. 

Pendant cette periode, le salaire peut etre inferieur 
an minimum de la classe correspondant a la fone-
tion, mais it ne peut etre moins eleve que le mini-
mum de la classe immediatement superieure. 

CHAPITRE III. Prunes d'equipes 

Art. 8. En cas de travail en deux equipes, it sera ac-
corde an personnel ainsi occupe un supplement de 
remuneration de 6 p.c. du salaire reel. 

Art. 9. En cas de travail en equipes supplemen-
taires, le supplement de remuneration sera fnxe sur 
le plan de 1'entreprise avec 1'accord des organisa-
tions patronales et syndicales. 

Le supplement pour le travail en equipe de nuit 
s'eleve a minimum 15 p.c, du salaire reel. 

CHAPITRE IV. 
Surcharges pour heures supplernentaires 

Art. 10. Il sera accorde pour les heures supplemen-
taires une surcharge de 50 p.c.. 

Art. 11. Deze toeslag wordt op 100 pct. gebracht : 

1) vanaf het vijfde overuur, dat op dezelfde dag 
wordt verricht, met uitzondering van de over-
uren die worden verricht op de vrije zaterdag in 
het stelsel van de 5-dagenweek; 

Art. 11. Cette surcharge est portee a 100 p.c. : 

1) a partir de la cinquieme heure supplementaire 
d'une meme journee, a 1'exception des heures 
supplementaires effectuees le samedi de non-
activite en regime de 5 jours; 
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2) voor de overuren die worden verricht tussen 
22en6um; 

3) voor de overuren die worden verricht op een 
zondag of feestdag. 

Art. 12. Behalve indien de arbeider of arbeidster 
daags tevoren hiervan wend verwittigd, verstrekt de 
onderneming hem een maaltijd, of betaalt zij, bij 
ontstentenis ervan, een verhoeding van 2,75 EUR 
als hij zijn werk moet voortzetten buiten zijn nor-
male arbeidstijd, zonder de mogelijkheid to hebben 
thuis to gaan eten. 

HOOFDSTUK V. Jaarlijkse premie 

Art. 13. De arbeiders en arbeidsters die ingeschre-
ven zijn in de onderneming op 15 december zullen 
tussen 15 en 25 december een jaarlijkse einde-
jaarspremie ontvangen die gelijk is aan 160,33 uren 
(37-urenweek) van hun individueel loon3  bij de 
eerste opening van de rekeningen van de maand 
november. 

Hebben recht op de premie in verhouding tot hun 
arbeidsprestaties na drie maanden anciemiiteit in de 
onderneming5  : 

- de arbeiders en arbeidsters die ingeschreven zijn 
op 15 december en die in de onderneming in 
dienst zijn getreden in de loop van het jaar; 

- de arbeiders en arbeidsters die de onderneming 
hebben verlaten in de loop van het jaar, uitgezon-
derd om dringende reden. 

Worden met effectieve arbeid gelijkgesteld : 

2) pour les heures suppl6mentaires prestees entre 
22 et 6 heures; 

3) pour les heures supplementaires prestees un di-
manche ou un jour ferie. 

Art. 12. Sauf au cas ou 1'ouvrier ou 1'ouvriere en a 
ete avise(e) la veille, Pentreprise lui fournira un re-
pas ou, a defaut, une indemtute de 2,75 EUR si it 
ou elle doit continuer a prester des services en de-
hors de son horaire normal de travail, sans pouvoir 
rentrer chez lui (elle) pour prendre un repas. 

CHAPITRE V. Prime annuelle 

Art. 13. Les ouvriers et ouvri6res inscrits dans Fen-
treprise le 15 decembre toucheront entre le 15 et le 
25 decembre, une prime annuelle de fin d'annee de 
160,33 heures (semaine de 37 heures) de leur sa-
laire individuel' de la premiere ouverture de 
comptes du mois de novembre. 

Ont droit a la prime au prorata de leurs prestations 
apres trois mois d'anciennete dans Pentreprise6  : 

les ouvriers et ouvri6res inscrits le 
15 decembre qui sont entres dans Pentreprise dans 
le courant de 1'annee; 

- les ouvriers et ouvri6res qui ont quitte Pentreprise 
dans le courant de 1'ann6e, sauf pour motif grave. 

Sont assimilees a du travail effectif : 

- de jaarlijkse vakantie;  - les vacances annuelles; 

3  Gezien de versehillende interpretaties gegeven aan het begrip "individueel loon", komen de partijen overeen dat, vanaf de jaarlijkse premie betaal-
baar in december 1997, de enige to weerhouden interpretatie is "het loon plus de ploegenpremie" (het betreft de gemiddelde ploegenpremie voor 
diegene die in drie of meet-  afivisselende ploegen wet-ken). 
4  Vu les differentes interpretations donnees a la notion "salaire individuel", les parties ont convene qu'a partir de la prime annuelle payable en de-
cembre 1997, la seule interpretation a retenir est "le salaire plus la prime d'equipes" (il s'agit de la prime d'equipes moyenne pour ceur qui travaillent 
en trois on plus d'equipes tournantes). 
5 De arbeiders en arbeidsters, aangeworven met een of meerdere contracten van bepaalde duur tijdens de referentieperiode en die in het totaal een 
ancienniteit bereiken gelijk aan of hoger dan drie maanden, hebben recht op een eindejaarspremie naar rato van hun prestaties. I-Iet voldoen aan de 
ancienniteitvoorwaarde wordt beoordeeld op 15 december. 
6  Les ouvriers et ouvri6res engages par un on plusieurs contrats a duree determinee pendant In periode de reference et qui atteignent an total une 
anciennete egale on superieure a trois mois, ont dooit a une prime de fin d'annee an prorata de leers prestations. Le fait de satisfaire a la condition 
d'anciennete sera juge an 15 decembre. 



- de afwezigheden, behalve die wegens ziekte, die 
aanleiding hebben gegeven tot de betaling van 
loon; 

- de periodes van arbeidsongeschiktheid in de zin 
van de wetgeving op de ziekte en invaliditeit, tot 
zes maanden maximum; 

de periodes van werkloosheid die aanleiding heb-
ben gegeven tot de betaling van de dagelijkse uit-
keringen voor bestaanszekerheid; 

- de periodes van arbeidsongeschiktheid ten gevol-
ge van arbeidsongevallen, tot 66n jaar; 

- de 15 weken bevallingsrust; 

de periodes van tijdelijke werkloosheid over-
macht corona voor de jaarlijkse premie betaalbaar 
in december 2021 conform de bepalingen opge-
nomen in de CAO van 19 november 2020 met be-
treldcing tot de jaarlijkse premie 2020, met tus-
senlcomst van het FBZ voor de bedrijven die vol-
doen aan de criteria opgenomen in diezelfde 
CAO. 

Om het aantal uren to bepalen waarop de arbeiders 
en arbeidsters recht hebben naargelang hun ar-
beidsprestaties gedurende de referentieperiode 
gaande van 1 oktober van het vorig jaar tot 
30 september van het lopend jaar, wordt als volgt 
tewerk gegaan : 

- vijfdagenweek : 

- les absences, autres que pour maladies, ayant 
donne lieu a remuneration; 

- les p6riodes d'incapacit6 de travail au sens de la 
16gislation sur 1'assurance maladie-invalidit6, a 
concurrence de six moil; 

- les periodes de ch6mage ayant donn6 lieu an 
paiement d'indemnit6s journalieres de s6curit6 
d'existence; 

- les p6riodes d'incapacit6 de travail pour accidents 
de travail, a concurrence d'un an; 

- les 15 semaines de repos d'accouchement ; 

- les p6riodes de ch6mage temporaire force ma-
jeure corona pour la prime annuelle payable en 
d6cembre 2021 conform6ment aux dispositions 
pr6vues dans la CCT du 19 novembre 2020 rela-
tive a la prime annuelle 2020, avec intervention 
du FSE pour les entreprises remplissant les cri-
t6res repris dans cette CCT. 

Pour determiner le nombre d'heures auxquelles 
1'ouvrier on l'ouvri6re a droit en fonction de ses 
prestations pendant la p6riode de r6f6rence allant 
du  ler octobre de 1'ann6e pass6e jusqu'au 
30 septembre de 1'ann6e en cours, on procede 
comme suit: 

- en regime de 5 j ours : 

gewerlcte dagen(*) + gelijkgestelde dagen van de periode x 160,33 u = 
52x5 

journ6es prest6es(*) + journ6es assimil6es de la p6riode x 160,33 h = 
52x5 

- zesdagenweek :  - en r6gime de 6 jours : 

gewerlcte dagen + gelijkgestelde dagen van de periode x 160,33 u = 
52x6 
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journees prestees + journees assimilees de la periode x 160,33 h = 
52x6 

- als een arbeider of arbeidster nu eens 5 dagen per 
week werlct en dan weer 6 dagen, worden de 52 
weken verdeeld volgens het aantal weken gedu-
rende dewelke het ene of het andere stelsel werd 
toegepast, met name : 

- si 1'ouvrier ou 1'ouvriere a preste tant6t des se-
maines de 5 j ours, tant6t des semaines de 6 j ours, 
on repartira les 52 semaines selon le nombre de 
fois que 1'un ou l'autre regime lui a ete applique, 
soft : 

gewerkte dagen + gelijkgestelde dagen van de periode x 160,33 u = 
(nx5)+(mx6) 

journees prestees + journees assimilees de la periode x 160,33 h= 
(nx5)+(mx6) 

n + m is gelijk aan 52 weken. 

(*) In de 37 urenweek van 5 dagen staat een dag 
voor 7,4 uren. Voor deeltijdse werknemers wordt 
een pro rata berekening gedaan in uren ten opzichte 
van dit aantal. 

De eventueel gunstigere programmaties die for-
meel werden vastgesteld op het niveau van de on-
dernemingen v66r de inwerkingtreding van deze 
collectieve arbeidsovereenkomst, zullen niettemin 
worden toegepast. 

Voor de ondernemingen die gedeeltelijk of volle-
dig de arbeidsduur hebben verminderd van 40 tot 
37 uren per week in de vorm van betaalde compen-
satiedagen (zonder aanpassing van de uurlonen), 
wordt het aantal uren dat in aanmerking komt voor 
de jaarlijkse premie als volgt berekend : 

wekelijks arbeidsstelsel x 52  
12 

Art. 14. De vakorganisaties verbinden er zich toe 
geen eisen in to dienen die verder zouden gaan dan 
de in het vorige artikel vermelde bepalingen.  

n + m etant egal a 52 semaines. 

(*) Un jour vaut 7,4 heures dans les semaines de 
5 jours de 37 heures. Pour les travailleurs a temps 
partiel un calcul prorata est effectue en heures par 
rapport a ce nombre. 

Les eventuelles programmations plus favorables 
formellement etablies au niveau des entreprises 
avant 1'entr6e en vigueur de la presente convention 
collective de travail, seront cependant d'applica-
tion. 

Pour les entreprises qui ont partiellement ou tota-
lement reduit le temps de travail de 40 heures a 
37 heures semaine sous forme de journees com-
pensatoires payees (sans perequation des salaires 
horaires), le nombre d'heures representant la prime 
annuelle se calcule comme suit: 

regime de travail hebdomadaire x 52  
12 

Art. 14. Les organisations syndicales s'engagent 
pour leur part a ne poser aucune revendication al-
lant au-dela des dispositions decrites a Par-
ticle precedent. 
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HOOFDSTUK VI. 
Koppeling i~an de lonen aan het 

gezondheidsindexcijfer• 

Art. 15. De lonen van de arbeiders en arbeidsters 
die tewerkgesteld zijn in de ondernemingen welke 
onder de bevoegdheid van het Paritair Comite voor 
de papier- en kartonbewerking ressorteren, zijn 
gekoppeld aan het gezondheidsindexcijfer, dat 
maandelijks wordt vastgesteld door de Federate 
Overheidsdienst Economic, KMO, Middenstand en 
Energie en wordt bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad. 

Art. 16. De loonsverhogingen en -verlagingen 
worden toegepast vanaf de eerste opening van de 
rekeningen van de maand. Eventuele negatieve 
indexen worden geregeld bij een afzonderlijke col-
lectieve arbeidsovereenkomst. 

Art. 17. I rachtens het koninklijk besluit van 
24 december 1993 tot uitvoering van de wet van 
6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concur-
rentievermogen, moet het gezondheidsindexcijfer, 
waarvan sprake is in dit hoofdstuk evenwel ver-
vangen worden door het viermaandelijks indexcij-
fer dat wordt vastgesteld door de federate over-
heidsdienst Economic, KMO, Middenstand en 
Energie en wordt bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad. 

CHAPITRE Vl. 
Liaison des salair•es d Pindice saute 

Art. 15. Les salaires des ouvriers et ouvrieres qui 
sort employes dans les entreprises ressortissant de 
la Commission paritaire de la transformation du 
papier et du carton, sont rattaches a 1'indice sante 
etabli mensuellement par le Service public federal 
Economie, PME, Classes moyennes et Energie et 
publie an Moniteur belge. 

Art. 16. Les augmentations et diminutions de sa-
laiies sont d'applieation des la premiere ouverture 
de comptes du mois. Des index negatifs eventuels 
soot regles dans une convention collective de tra-
vail separee. 

Art. 17. Cependant, en vertu de 1'arrete royal du 
24 decembre 1993 portal-it execution de la loi du 
6 janvier 1989 de sauvegarde de la competitivite du 
pays, 1'indice sante, dont question au present cha-
pitre, doit titre remplace par 1'indice quadri mensuel 
tel qu'etabli par le Service public federal Econo-
mie, PME, Classes moyennes et Energie et publie 
au Moniteur beige. 

HOOFDSTUK VII. Macdtijdcheques  CHAPITRE VII. Cheques-r•epas 

1. Ondernemingen die maaltijdcheques toekennen 
aan de arbeiders en arbeidsters in de onderne-

ming op datum van 1 februari 2009 

Art. 18. Op 1 juni 2009 werd de werkgeverstussen-
komst van de maaltijdcheque verhoogd met 
0,50 EUR. Op 1 januari 2010 wend deze opnieuw 
verhoogd met 0,50 EUR. Bij gebreke aan een be- 
drijfsaldword  gesloten  uiterlijk  op 
31 december 2015, wend het werkgeversaandeel in 
de maaltijdcheque met 1 EUR verhoogd met in-
gang van 1 januari 2016. 

1. Les entreprises qui accordent deja des cheques-
repas aux ouvriers et ouvrieres de Pentreprise 

depuis le ter fevrier 2009 

Art. 18. L'intervention patronale dans le cheque-
repas a ete majoree le ler juin 2009 de 0,50 EUR. 
Elle fut majoree une nouvelle fois de 0,50 EUR le 
ter janvier 2010. A defaut d'un accord d'entreprise, 
conclu au plus tard le 31 decembre 2015, la partie 
patronale du cheque-repas a ete augmentee de 
1 EUR avec prise d'effet au 1 er j anvier 2016. 
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Art. 19. De toekenningsmodaliteiten opgenomen in 
de ondernemingscollectieve arbeidsovereenkomst 
blijven van toepassing. 

2. Ondernemingen die nog geen maaltijdcheques 
toekeiulen aan de arbeiders en arbeidsters in de 

onderneming op datum van 1 februari 2009 

Art. 20. Een sectoraal regime tot toekenning van 
een maaltijdcheque, waarvoor de werkgeverstus-
senkomst 0,50 EUR bedraagt, is in werking getre-
den vanaf 1 juni 2009. De werkgeverstussenkomst 
werd verhoogd met 0,50 EUR op 1 januari 2010. 
Bij gebreke aan een bedrijfsalcicoord gesloten uiter-
lijk op 31 december 2015, weed het werkgevers-
aandeel in de maaltijdcheque met 1 EUR verhoogd 
met ingang van 1 januari 2016. 

Art. 21. De toekemlingsmodaliteiten worden be-
paald in een sectorale collectieve arbeidsovereen-
komst. Bij de vaststelling van de toekenningsmo-
daliteiten wordt rekening gehouden met volgende 
principes : 

- de gelijke behandeling van de deeltijdse werkne-
mers; 

- de gepresteerde overuren. 

Art. 19. Les modalites d'octroi figurant dans la 
convention collective de travail d'entreprise restent 
d'application. 

2. Les societes qui n'accordent pas encore de 
cheques-repas aux ouvriers et ouvrieres de Pen-

treprise depuis le 1 er fevrier 2009 

Art. 20. Un regime sectoriel instaurant Poctroi d'un 
cheque-repas, dont 1'intervention de 1'employeur 
s'eleve a 0,50 EUR, est entre en vigueur a partir du 
ler join 2009. L'intervention patronale a ete majo-
r6e de 0,50 EUR le ler janvier 2010. A d6faut d'un 
accord d'entreprise, conclu au plus tard le 
31 d6cembre 2015, la pantie patronale du cheque-
repas a ete augmentee de 1 EUR avec prise d'effet 
au ler janvier 2016. 

Art. 21. Les modalites d'oetroi sont d6finies dans 
une convention collective de travail sectorielle. 
Lors de la fixation des modalit6s d'octroi, les prin-
cipes suivants doivent etre psis en consideration : 

- le traitement equitable des travailleurs a temps 
partiel; 

- les heures supplementaires prest6es. 

HOOFDSTUK VIII. Ar•beidsduur en pattzes 

Art. 22. Vanaf 1 november 1984 omvat de ar-
beidsweek 37 uren die moeten worden verricht in 
dagen van maximum 9 wren. 

De verkorting van de arbeidsduur van 40 tot 
37 uren kan als volgt geschieden : 

- door een dagelijkse verkorting van de arbeids-
duur; 

- door een wekelijkse verkorting van de arbeids-
duur; 

- door een spreiding in de vorm van een gemiddel-
de over een periode van 13 weken, die eventueel 
weken van 6 dagen kan bevatten; 

- door het toekennen van compensatiedagen; 

CHAPITRE VIII. Duree dit trawtil et pauses 

Art. 22. Depuis le Ier novembre 1984, la semaine 
de travail comporte 37 heures a effectuer en jour-
nees de 9 heures maximum. 

La diminution du temps de travail de 40 heures a 
37 heures pent s'effectuer : 

- par une reduction journaliere du temps de travail; 

- par une reduction hebdomadaire du temps de tra-
vail; 

- par un etalement sous forme de moyenne sur une 
periode de 13 semaines, comportant eventuelle-
ment des semaines pouvant atteindre 6 jours; 

- par Poctroi de journees compensatoires; 



11 

- door de combinatie van de verschillende hierbo-
ven opgesomde mogelijkheden. 

Art. 23. Over de modaliteiten van de arbeidstijd-
verkorting die bepaald zijn in het vorige artikel zal 
er, rekening houdende met de technische, economi-
sche en sociale eigenheid van de ondernemingen 
en met het oog op het behoud van een maximum 
tijd aan productie enerzijds en op de bevordering 
van de tewerkstelling anderzijds, worden onder-
handeld op het niveau van de ondernemingen. 

Art. 24. De normale werkdag is in twee delen ver-
deeld door een rusttijd van hoogstens twee uren. 

Art. 25. Indien een van de werktijden langer is dan 
5 uren, zal aan de arbeider en arbeidster een rusttijd 
van 10 minuten worden toegekend, zonder dat deze 
rusttijd mag worden aangerekend bij wijze van 
verlenging van de werkdag, noch mag worden af-
getroldcen van het loon. 

Art. 26. De werknemers, tewerkgesteld in ploegen, 
hebben recht op een betaalde schafttijd. Deze be-
draagt minimum 15 minuten en maximum 30 mi-
nuten. 

In ondernemingen waar gunstiger regelingen be-
staan, blijven deze van toepassing. 

- par la combinaison de plusieurs des possibilites 
enumerees ci-dessus. 

Art. 23. Les modalites de la reduction du temps de 
travail prevues a Particle precedent seront nego-
ciees au niveau des entreprises en tenant compte 
des particularites techniques, economiques et so-
ciales des entreprises et du souci d'une part de 
maintenir un temps maximum possible de produc-
tion et d'autre part d'avoir un effet maximum sur 
1'emploi. 

Art. 24. La journee normale de travail est divisee 
en deux parties par un repos n'excedant pas deux 
heures. 

Art. 25. Si Tune des prestations de travail depasse 
5 heures, it sera accorde a 1'ouvrier une pause de 
10 minutes, sans que cc repos puisse titre compte 
en prolongation de la journee de travail, ni compte 
en deduction du salaire. 

Art. 26. Les travailleurs qui travaillent en equipes 
auront droit a un repos paye. Celui-ci va de 15 mi-
nutes au minimum a une demi-heure an maximum. 

Les reglementations plus favorables qui existent 
deja au rein de certaines entreprises restent d'appli-
cation. 

HOOFDSTUK IX. Feestdagen 

Art. 27. In de normale arbeidsweek zijn begrepen : 

a) De feestdagen die bepaald zijn bij artikel I van 
het koninklijk besluit van 18 april 1974, name-
lijk : 

1) 1 januari; 

2) Paasmaandag; 

3) 1 mei; 

4) Hemelvaartdag; 

5) Pinkstermaandag; 

CHAPITRE IX. Jours feries 

Art. 27. Dans la semaine normale de travail sont 
compris : 

a) Les jours feries prevus a Particle ler de Parrete 
royal du 18 avril 1974, a savoir : 

1) le 1 er j anvier; 

2) le lundi de Pdques; 

3) le Ier mai; 

4)1'Ascension; 

5) le lundi de Pentec6te; 
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6) 21 juli; 

7) O.-L.-V.-Hemelvaart; 

8) Allerheiligen; 

9) 11 november; 

10) 25 december (Kerstmis); 

b) Twee dagen in gemeen overleg tussen de werk-
gever en de arbeiders en arbeidsters vast to stel-
len (kermis, plaatselijk of gemeenschapsfeest of 
om het even welke andere dag). 

HOOFDSTUK X. Klein verlet 

Art. 28. De in artikel 1 bedoelde arbeiders en ar-
beidsters hebben het recht afwezig to zijn, met be-
houd van hun normaal loon, ter gelegenheid van 
familiegebeurtenissen en voor de vervulling van 
staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke 
opdrachten, die hierna opgesomd zijn, voor een als 
volgt bepaalde dour : 

6) le 21 juillet; 

7) 1'Assomption; 

8) la Toussaint; 

9) le 11 novembre; 

10) le 25 d6cembre (Noel); 

b) Deux jours a fixer de commun accord entre 
1'employeur et les ouvriers et ouvri6res (soit 
kermesse, soit fete locale on communautaire, 
soft tout autre jour). 

CHAPITRE X. Petits chonnages 

Art. 28. Les travailleurs vises d Particle ler ont le 
droit de s'absenter, avec maintien de leur r6mun6ra-
tion normale a 1'occasion des 6v6nements familiaux 
et en vue de 1'accomplissement des obligations ci-
viques ou des missions civiles 6numerees ci-apres, 
pour une duree fixee comme suit: 

Reden van de afwe- 
zigheid 

Duur van de afwezig- 
heid 

Motifs de Vabsence Duree de Fabsence 

1.  Huwelijk  van  de Drie  dagen  door  de 1. Mariage du travail- Trois jours  a  choisit 
werknemer  en/of werknemer to kiezen leur  et/ou  concha- par le travailleur dans 
sluiten van een sa- tijdens de week waarin sion d'un contrat de la semaine ou se situe 
menlevingsovereen- de gebeurtenis plaats- cohabitation. 1'6venement ou dans la 
komst. grijpt  of  tijdens  de 

daarop volgende week. 
semaine suivante. 

Indien de werknemer 
vooraf  een  samenle- 
vingsovereei-lcomst 
afsluit  vanaf 
1 juli 2019, heeft hij de 
mogelijkheid een dag 
klein verlet op to ne- 
men en de resterende 
2 dagen op to nemen 
ter gelegenheid van het 
huwelijk. 

A  partir  du 
1 er juillet 2019,  si  le 
travailleur  conclut 
d'abord un contrat de 
cohabitation,  it  a  la 
possibilit6  de prendre 
un jour de conge de pe-
tit ch6mage et de pren-
dre les 2 jours restants 
a  l'occasion  du  ma- 
riage. 
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2.  Huwelijk van een 
kind van de werk- 
nemer, of van een 
kind van zijn echt- 
geno(o)te. 

Een dag door de werk- 
nemer to kiezen tijdens 
de  week  waarin  de 
gebeurtenis plaatsgrijpt 
of tijdens  de  daarop 
volgende week. 

2. Mariage d'un enfant 
du  travailleur  on 
d'un enfant de son 
conjoint. 

Un jour a choisir par le 
travailleur daps la se- 
maine  oft  se  situe 
1'evenement ou dans la 
semaine suivante. 

3.  Huwelijk van een 
broer,  zuster, 
schoonzuster, 
schoonbroer, van de 
vader,  moeder, 
schoonvader,  stief- 
vader,  schoonmoe- 
der,  stiefmoeder, 
van  een  kleinlcind 
van de werknemer. 

De dag van het huwe- 
lijk. 

3. Mariage d'un frere, 
d'une  spur,  d'un 
beau-frere,  d'une 
belle-sceur, du pere, 
de la mere, du beau-
pere, du second ma-
ri de la mere, de la 
belle-mere, de la se- 
Conde  femme  du 
pere,  d'un  petit- 
enfant  du  travail- 
leur. 

Le jour du mariage. 

4. Priesterwijding  of 
intrede in het kloos- 
ter van een kind van 
de  werknemer  of 
van  zijn  echt- 
geno(o)t(e), van een 
broer,  zuster, 
schoonbroer  of 
schoonzuster van de 
werknemer. 

De dag van de plech- 
tigheid. 

4. Ordination ou entree 
au convent d'un en- 
fant  du  travailleur 
ou de sa/son con- 
joint(e),  d'un frere, 
d'une  sceur,  d'un 
beau-frere,  d'une 
belle-swur  du  tra- 
vailleur. 

Le jour de la ceremo-
nie, 

5.  Geboorte van een 
land van de werk- 
nemer  zo  de  af- 
stamming  van  dit 
kind  langs  vaders- 
zijde vaststaat. 

Vijftien dagen7  door de 
werknemer to  kiezen 
tijdens de vier maan- 
den to rekenen vanaf 
de dag van de beval- 
ling. Slechts de eerste 
drie dagen maken klein 
verlet nut in de zin van 
de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeids- 
overeenkomsten, 
waarvoor het normale 
loon ten laste is van de 
werkgever. De volgen- 
de  dagen  geniet  de 
werknemer een uitke- 
ring betaald door het 
RIZIV. 

5. Naissance d'un en- 
fant du travailleur si 
la  filiation  de  cet 
enfant est etablie a 

1'egard de son pere. 

Quinze jours8  a choisir 
par le travailleur dans 
les quatre mois a dater 
du jour de Paccouche- 
ment.  Seuls  les  trois 
premiers jours consti-
tuent un petit chomage 
dans le sens de la loi 
du  3 juillet 1978  rela- 
tive  aux  contrats  de 
travail, pour lesquels le 
salaire  normal  est  a 

charge par Pemployeur. 
Le travailleur beneficie 
d'une allocation payee 
par 1'INAMI pour les 
jours suivants. 

7  Gespreid of in den keer op to semen. 
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6.  Overlijden van de 
echtgenoot of echt- 
genote of van een 
kind van de werk- 
newer. 

Vijf  dagen  door  de 
werknemer to  kiezen 
tijdens de periode die 
begint op de dag van 
het overlijden en ein- 
digt  veertien  dagen 
volgend op de dag van 
de begrafenis. 

6. D6ces du/de la con- 
joint(e)ou d'un en- 
fant du travailleur. 

Cinq jours a choisir par 
le  travailleur  pendant 
la periode a dater du 
jour du dec6s et qui se 
termine quatorze jours 
apr6s les fun6railles. 

Vanaf 25 juli 2021: A  partil  du  25  juillet 
Overlijden  van  de 10  dagen  waarbij  3 2021: 10  jours,  dont  trois 
echtgenoot of echt- dagen door de werk- Dec&s du/de la conjoint(e) jours a choisir par le 
genote  of  samen- nemer to kiezen tijdens ou  du/de  la  partenaire travailleur, dans la pe- 
wonende  partner, 
van een kind van de 

de periode die begirt 
met de dag van het 

cohabitant(e), d'un enfant 
du travailleur ou de son/sa 

riode  commengant  le 
jour du d6c&s et finis- 

werknemer of van overlijden  en  eindigt conjoint(e)  ou  du/de  la sant le jour des ftm& 
zijn  of haar  echt- de dag van de begrafe- partenaire cohabitant(e) railles  et  7  jours  a 

geno(o)t(e)  of  sa- nis en 7 dagen door de choisir par le travail- 
menwonende  part- werlmemer to  kiezen leur dans Yankee qui 
ner. birmen het jaar na de 

dag van het overlijden. 
Er kan van de beide 
periodes waarin deze 
dagen  moeten  opge- 
nomen worden, afge- 
weken  worden  op 
vraag van de werlme- 
mer mits akkoord van 
de werkgever9. 

suit le jour du dec&s. I1 
peut titre  deroge aux 
deux  periodes  durant 
lesquelles  ces  jours 
doivent etre psis, a la 
demande  du  travail- 
leur,  sous  reserve  de 
Paccord  de 
1'employeur10  

8 A prendre de maniere 6chelonn6e on en une fois. 
9 Wat de aanrekening op het gewaarborgd loon betreft : aangezien de sector v66r de wijziging van de wetgeving inzake klein verlet (koninklijk 
besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon van werknemers voor afivezigheidsdagen ter gelegenheid van familiege-
beurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten, gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021 tot 
uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind en tot het flexibiliseren van de opname van het rouwverlof) 5 dagen 
klein verlet voorzag, zal de aanrekening op het gewaarborgd loon pas vanaf de 6de dag klein verlet gebeuren indien alle andere voorwaarden inzake 
aanrekening op het gewaarborgd loon vervuld zijn. 

10 Concernant ('imputation an salaire garanti : 6tant donn6 que le secteur pr6voyait avant la modification de la 16gislation relative aux petits ch6-
rnages (AR du 28 aoOt 1963 relatif an maintien de la r6mundration norniale des travailleurs pour les jours d'absence a ('occasion d'6vdnements fami-
liaux on en vue de l'accomplissement d'obligations civiques on de missions civiles, modifi6 par la loi du 27 join 2021 allongeant le cong6 de deuil 
accord6 logs du d6c6s du partenaire on d'un enfant et flexibilisant la prise du cong6 de deuil) 5 jours de petit eh6mage, Pimputation an salaire garanti 
ne sera effectu6e qu'a partir du 6e jour de petit ch6mage si toutes les autres conditions relatives a 1'imputation an salaire garanti sont remplies. 
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7. Overlijden van een Drie  dagen  door  de 7. Deces d'un enfant de Trois jours  A  choisir 
kind  van  de  eel-it- 
geno(o)t(e), van de 
vader,  moeder, 
schoonvader,  stief- 

werkmemer to kiezen 
tijdens de periode die 
begint op de dag van 
het overlijden en ein- 

sa/son  conjoint(e), 
du pere, de la mere, 
du beau-pere, du se- 
cond  magi  de  la 

par le travailleur dans 
la periode commendant 
le jour du deces et qui 
se  termine  quatorze 

vader,  schoonmoe- digt  veertien  dagen mere,  de  la belle- jours  apres  les  fiine- 
der  of stiefinoeder volgend op de dag van mere ou de la se- railles. 
van de werlmemer. de begrafenis. conde  femme  du 

pere du travailleur. 

Vanaf 25 juli 2021: Vanaf 25 juli 2021: A  partir  du  25  juillet A  partir•  du  25  juillet 
Overlijden van de va- Drie dagen door de werk- 2021: 2021: 
der,  de  moeder, 
schoonvader,  stiefva- 

nemer to kiezen tijdens de 
periode welke begint met 

Deces du pere, de la mere, 
du beau-pere, du second 

Trois jours a choisir dans 
la periode commengant le 

der, schoonmoeder of de dag van het overlijden magi de la mere, de la jour du deces et finissant 
stiefmoeder  van  de en eindigt met de dag van belle-mere ou de la se- le jour des fun6railles. 
werknemer of van zijn de begrafenis. conde femme du pere du I1 peut etre deroge a la 
echtgeno(o)t(e)  of sa- Er kan van de periode travailleur ou de  sa/son periode durant lesquelles 
menwonende partner. waarin deze dagen moeten conjoint(e) ou partenaire ces jours doivent etre pris 

worden opgenomen, wor- 
den afgeweken op vraag 
van de werknemer mits 
akkoord van de werkge-
ver. 

cohabitant. a la demande du travail- 
leur,  sous  reserve  de 
Faccord de Femployeur. 
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8. Overlijden van een 
broer,  zuster, 
schoonbroer, 
schoonzuster, van 
de grootvader, de 
grootmoeder,  de 
overgrootvader, de 
overgrootmoeder, 
van een kleinkind, 
een achterkleinkind, 
schoonzoon,  of 
schoondochter die 
bij de werlmemer 
inwoont. 

Twee dagen door de 
werlalemer to kiezen in 
de periode die begint 
op de dag van het over-
lijden en eindigt op de 
dag van de begrafenis. 

8. Deces d'un 
d'une sxur, 
beau-fr6re, 
belle-swur, 
grand-pere, de 
grand-mere, de Par-
riere-grand-pere, de 
Parriere-grand-mere, 
d'un  petit-enfant, 
d'un  arriere-petit-
enfant, d'un gendre 
on d'une bru habi-
tant chez le travail-
leur. 

Deux jours a choisir 
par le travailleur dans 
la periode commengant 
le jour du deces et fi-
nissant le jour des fu-
n6railles. 

fr&re, 
d'un 

d'une 
du 
la 

Vanaf 25 juli 2021:  
Overlijden van een 
broer, zuster, schoon- 
broer,  schoonzuster, 
van de grootvader, de 
grootmoeder, de over-
grootvader, de over-
grootmoeder, van een 
lcleinkind, een achter-
kleinkind, schoonzoon 
of schoondochter van 
de werlalemer of van 
zijn echtgeno(o)t(e) of 
samenwonende part-
ner, die bij de werk-
nemer inwoont. 

Vanaf 25 juli 2021:  
Twee dagen door de 
werlalemer to kiezen in 
de periode welke be-
gint met de dag van het 
overlijden en eindigt 
met de dag van de be-
grafenis. Er kan van 
deze periode worden 
afgeweken op vraag 
van de werknemer mits 
een aldword van de 
werkgever. 

A partir du 25 juillet 
2021:  
Deces d'un fr&re, d'une 
sour, d'un beau-fr&e, 
d'une belle-sour, du 
grand-pere, de la grand-
mere, de 1'arriere-grand-
pere, de Parriere-grand-
mere, d'un petit-enfant, 
d'un arriere-petit-enfant, 
d'un gendre on d'une bru 
du travailleur on de son/sa 
conjoint(e) on son/sa par-
tenaire cohabitant(e), ha-
bitant chez le travailleur. 

A partir du 25 juillet 
2021: 
Deux jours a choisir par le 
travailleur dans la pe-
riode commengant le jour 
du deces et finissant le 
jour des fundrailles. A la 
demande du travailleur et 
moyennant Paccord de 
1'employeur, it peut etre 
deroge a cette periode. 
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9.  Overlijden  van  een 
broer,  zuster,  schoon- 
broer,  schoonzuster, 
van de grootvader, de 
grootmoeder, de over- 
grootvader,  de  over- 
grootmoeder, van een 
kleinkind, een achter- 
kleinkind, een schoon- 
zoon of schoondochter 
die niet bij de werkne- 
mer inwoont. 

De dag van de begrafe- 
nis. 

9.  Deces  d'un  frere, 
d'une  sour,  d'un 
beau-frere,  d'une 
belle-scour,  du 
grand-pore,  de  la 
grand-mere, de Par-
riere-grand-pore, de 
Parriere-grand-mere, 
d'un  petit-enfant, 
d'un  arriere-petit- 
enfant, d'un gendre 
ou d'une biu n'habi-
tant pas chez le tra-
vailleur. 

Le jour des funerailles. 

Vanaf 25 juli 2021: Vanaf 25 juli 2021: A  partir  du  25  juillet A  partir  du  25  juillet 
Overlijden van een broer, De dag van de begrafe- 2021 : 2021 : 
zuster,  schoonbroer, 
schoonzuster,  van  de 
grootvader, de grootmoe- 

nis. Deze dag kan op 
een  ander  moment 
worden opgenomen op 

Deces  d'un  frere,  d'une 
sour,  d'un  beau-frere, 
d'une  belle-sour,  du 

Le jour des funerailles. Ce 
jour peut etre pris a un 
autre moment a la de- 

der, de overgrootvader, de vraag van de werkne- grand-pore, de la grand- mande  du travailleur et 
overgrootmoeder, van een mer mits een aldcoord mere,  de  1'arriere-grand- moyennant  Paccord  de 
kleinkind,  een  achter- 
kleinkind,  een  schoon- 
zoon  of  schoondochter 
van de werknemer of van 
zijn  echtgeno(o)t(e)  of 
samenwonende  partner, 
die niet bij de werkmemer 
inwoont. 

van de werkgever. pore,  de  1'arriere-grand- 
mere,  d'un  petit-enfant, 
d'un  arriere-petit-enfant, 
d'un gendre on d'une bru 
du travailleur ou de son/sa 
conjoint(e) ou de son/sa 
partenaire  cohabitant(e) 
n'habitant pas chez le tra-
vailleur. 

1'employeur. 
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Vanaf 25 juli 2021: 

10.0verlijden van een 
pleegkind van de werk-
nemer, van de echtge-
noot of echtgenote of 
samenwonende partner 
in het leader van een 
langdurige pleegzorg op 
het moment van het 
overlijden of in het ver-
leden. 

10 dagen waarbij 3 dagen 
door de werknemer to 
kiezen tijdens de periode 
die begint met de dag van 
het overlij den en eindigt 
de dag van de begrafenis 
en 7 dagen door de werk-
nemer to kiezen binnen 
het j aar na de dag van het 
overlij den. Er kan van de 
beide perioden waarin 
deze dagen moeten opge-
nomen worden, afgewe-
ken worden op vraag van 
de werknemer mits ak-
koord van de werkgever. 

Met langdurige pleegzorg 
wordt bedoeld pleegzorg 
waarvan bij aanvang dui-
delijk is dat het kind voor 
minstens zes maanden in 
hetzelfde pleeggezin of bij 
dezelfde pleegouder of 
dezelfde pleegouders zal 
verblijven. De attestering 
hiervan gebeurt door de 
bevoegde pleegzorgdien-
sten binnen de drie ge-
meenschappen. 

A partir du 25 juillet 
2021 :  
10. Deces d'un enfant 
place du travailleur, de 
son/sa conjoint(e) on de 
son/sa partenaire cohabi-
tant(e), dans le cadre d'un 
placement familial de 
longue duree, an moment 
du deces ou dans le passe. 

10 jours, dont trois jours a 
choisir par le travailleur 
an cours de la periode 
commengant le jour du 
deces et finissant le jour 
des funerailles et sept 
jours, a choisir par le tra-
vailleur, dans 1'annee qui 
suit le jour du deces. Il 
pent etre deroge aux deux 
periodes an cours des-
quelles ces jours doivent 
etre psis, a la demande du 
travailleur, sous reserve 
de 1'accord de 1'em-
ployeur. 

Par placement familial de 
longue duree, it y a lieu 
d'entendre : un placement 
familial a propos duquel it 
est clair des le debut que 
1'enfant sejournera an mi-
nimum six mois an sein 
de la meme famille d'ac-
cueil ou aupres du meme 
on des memes parents 
d'accueil pendant an 
moins six moil. L'attesta-
tion de ce fait est realisee 
par les services de place-
ment familial competents 
an sein des trois Commu-
nautes. 
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Vanaf 25 juli 2021: 

1 dag door de werlale- 
mer op to nemen op de 
dag van de begrafenis. 
Deze dag kan op een 
ander moment worden 
opgenomen op vraag 
van de werknemer wits 
akkoord van de werk- 
gever. 
Met  kortdurende 
pleegzorg  wordt  be- 
doeld alle vormen van 
pleegzorg die niet vol- 
doen aan de voorwaar- 
den  van  langdurige 
pleegzorg. 

A  partir  du  25  juillet 

1 jour a prendre par le 
travailleur le jour des fu-
nerailles. Cc jour petit etre 
pris a un autre moment, a 
la demande du travailleur, 
sous reserve de 1'accord 
de 1'employeur. 

Par placement familial de 
courte duree, it y a lieu 
d'entendre  :  toutes  les 
formes de placement fa-
milial qui ne remplissent 
pas les conditions du pla-
cement familial de longue 
duree. 

11. Overlijden van een 
pleegkind  van  de 
werknemer of van zijn 
of haar echtgeno(o)t(e) 
of  samenwonende 
partner  in  het  kader 
van kortdurende pleeg- 
zorg op het moment 
van het overlijden. 

2021 : 
11.  Deces  d'un  enfant 
plac6 en famille d'accueil 
du travailleur ou de son/sa 
conjoint(e)  on  du/de  la 
partenaire  cohabitant(e) 
dans le cadre d'un place- 
ment familial de courte 
durde au moment du de-
ces. 

Vanaf 25 juli 2021: 

3 dagen door de werk- 
nemer to kiezen tijdens 
de periode die begint 
met de dag van het 
overlijden  en  eindigt 
de dag van de begrafe- 
nis. Er kan van de pe- 
riode waarin deze da- 
gen  moeten  worden 
opgenomen,  worden 
afgeweken  mits  ak- 
koord van de werkge-
ver. 

A  partir  du  25 juillet 

3 jours a choisir par le 
travailleur pendant la pe-
riode commengant le jour 
du deces  et finissant le 
jour  des  ftinerailles.  Il 
peut etre deroge a la pe-
riode durant lesquelles ces 
jours doivent etre pris, a 
la demande du travailleur, 
sous reserve de 1'accord 
de l'employeur. 

12. Overlijden van de 
pleegvader  of pleeg- 
moeder van de werk- 
nemer in het kader van 
langdurige  pleegzorg 
op het moment van het 
overlij den. 

2021 : 
12. Deces  du  pere 
d'accueil on de la mere 
d'accueil  du  travailleur, 
dans le cadre d'un place- 
ment familial de longue 
duree, au moment du de- 
ces, 

13. Plechtige commu- 
nie van een kind 
hetzij van de werk- 
newer, hetzij van 
zijn echtgeno(o)t(e) 
of deelneming van 
een kind van de 
werlalemer of van 
zijn echtgeno(o)t(e) 
aan het feest van de 
"vrijzimuge jeugd" 
daar waar dit feest 
plaats heeft. 

Een dag door de werk- 
nemer to kiezen tijdens 
de week waarin de 
gebeurtenis plaatsgrijpt 
of tijdens de daarop 
volgende week. 

13. Communion solen- 
nelle d'un enfant 
soit du travailleur 
soit de sa/son con- 
joint(e) ou partici- 
pation d'un enfant 
du travailleur on de 
son conjoint a la 
fete de la Jeunesse 
laique", la ou elle 
est organisee. 

Un jour a choisir par le 
travailleur daps la se-
main oA se situe 
1'evenement ou dans la 
semaine suivante. 
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14. Verblijf van de 
dienstplichtige 
werknemer in een 
rekruterings- en se- 
lectiecentrum of in 
een militair hospi- 
taal ten gevolge van 
zijn verblijf in een 
rekruterings- en se- 
lectiecentrum even- 
als alle militaire 
verplichtingen van 
korte dour. 

De nodige tijd met een 
maximum van drie 
dagen. 

14. Sejour du travail- 
leur milicien dans 
un centre de recru- 
tement et de selec-
tion on dans un h6-
pital militaire a la 
suite de son passage 
dans un centre de 
recrutement et de 
selection ainsi que 
toutes obligations 
militaires de courte 
duree. 

Le temps necessaire 
avee un maximum de 
trois jours. 

15. Verblijf van de 
werknemer "dienst- 
weigeraar" in een 
administratieve ge- 
zondheidsdienst of 
in een van de hospi- 
talen aangeduid 
door de Koning, 
overeenkomstig de 
wetgeving betref- 
fende het statuut 
van "dienstweige- 
raar". 

De nodige tijd met een 
maximum van drie 
dagen. 

15. Sejour du travail- 
leur obj ecteur de 
conscience au ser- 
vice de sante admi-
nistratif ou dans un 
des etablissements 
hospitaliers desi-
gnes par le Roi, 
conformement a la 
legislation portant le 
statut des objecteurs 
de conscience. 

Le temps necessaire 
avec un maximum de 
trois jours. 

16. Bijwonen van een 
bijeenkomst van een 
familieraad, bijeen- 
geroepen door de 
vrederechter. 

De nodige tijd met een 
maximum van een dag. 

16. Participation a une 
reunion d'un conseil 
de famille convoque 
par le juge de paix. 

Le temps necessaire 
avec un maximum d'un 
jour. 

17. Deelneming aan 
een jury of oproe- 
ping als getuige 
voor de rechtbank 
of persoonlijke ver- 
schijning op aan- 
maning van de ar- 
beidsrechtbank. 

De nodige tijd met een 
maximum van vijf da- 
gen. 

17. Participation a un 
jury ou convocation 
comme temoin de- 
vant les tribunaux 
ou comparution per-
somielle ordonnee 
par la juridiction du 
travail. 

Le temps necessaire 
avec un maximum de 
cinq jours. 
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18. Uitoefening van het 
ambt van bijzitter in 
een hoofdbureau 
voor stemopneming 
bij de parlements-, 
provincieraads- en 
gemeenteraadsver- 
kiezingen. 

De nodige tijd met een 
maximum van vijf da- 
gen. 

18. Exercice des fonc- 
tions d'assesseur 
d'un bureau princi- 
pal de depouille-
ment, Tors des elec-
tions legislatives, 
provinciales on 
communales. 

Le temps necessaire 
avec un maximum de 
cinq jours. 

19. Uitoefening van het 
ambt van bijzitter in 
een hoofdstembu- 
reau of enig stembu- 
reau bij de parle- 
ments-, provincie- 
raads- of gemeente- 
raadsverkiezingen. 

De nodige tijd. 19. Exercice des fonc- 
tions d'assesseur 
d'un bureau princi-
pal ou d'un bureau 
unique de vote, lors 
des elections legi-
slatives, provin-
ciales ou commu-
nales. 

Le temps necessaire. 

20. Uitoefening van het 
ambt van bijzitter in 
een van de hoofdbu- 
reaus voor stemop- 
neming bij de ver- 
kiezing van het Eu- 
ropees Parlement. 

De nodige tijd met een 
maximum van vijf da- 
gen. 

20. Exercice des fonc- 
tions d'assesseur 
d'un des bureaux 
principaux logs de 
1'election du Parle-
ment europeen. 

Le temps necessaire 
avec un maximum de 
cinq jours. 

21. Onthaal van een 
kind in het gezin 
van de werknemer 
in het leader van een 
adoptie. 

Drie dagen ten laste 
van de werkgever in 
het leader van de wet- 
geving inzake adoptie. 

21. Accueil d'un enfant 
dans la famille du 
travailleur dans le 
cadre d'une adop- 
tion. 

Trois jours a charge de 
1'employeur Bans le 
cadre de la legislation 
en matiere de conge 
d'adoption. 

22. Examen voor be- 
roepsbekwaamheid 
voor de proeven van 
Laureaat van de Ar- 
beid of Deken van 
de Arbeid, officiele 
manifestaties ter ge- 
legenheid van de 
uitreiking van der- 
gelijke onderschei-
dingen aan de 
werknemer. 

Een dag. 22. Examen de capaci- 
to professionnelle 
pour les epreuves de 
Laureat ou Doyen 
du Travail, manifes-
tations officielles de 
remise de telles dis-
tinctions an travail-
leur. 

Un jour. 
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Voor de toepassing van de nummers 2, 4, 5, 6, 7 en 
13 wordt het aangenomen of natuurlijk erkend kind 
gelijkgesteld met het wettig of gewettigd kind. 

De wees, die familiehoofd is, wordt met de vader 
gelijkgesteld voor de toepassing van de boven-
staande gevallen. 

Voor de toepassing van de bepalingen van dit arti-
kel, zullen slechts de dagen van gewone activiteit 
als afwezigheidsdagen worden beschouwd. 

Voor de afwezigheden ten gevolge van overlijden, 
zullen alleen de dagen waarop gewoonlijk wordt 
gewerkt aanleiding geven tot loonbetaling. 

Vanaf 1 januari 1998, worden de samenwonenden 
gelijkgesteld met wettelijk gehuwden voor de toe-
passing van klein verlet voorzien in dit artikel. Op 
het ogenblik van de aanvraag tot afwezigheid, zul-
len de betrolcicen arbeiders en arbeidsters een offi-
cieel document aan de werkgever voorleggen, dat 
hun staat van samenwonenden bevestigt. 

HOOFDSTUK XI. Telewerk 

Art. 29. De sociale partners doen een aanbeveling 
aan de bedrijven van de sector om in overleg een 
beleid rond telewerk waar mogelijk to ontwikkelen. 

HOOFDSTUK XII. Dagcontracten voor uitzendar- 
beid 

Art. 30. De sector engageert zich het structureel 
gebruik van dagcontracten voor uitzendarbeid to 
vermijden. In geval van structureel gebruik (alarm-
signaal van de Commissie van Goede Diensten van 
PC 322) zullen de sociale partners via het kanaal 
van het PC de betrokken werkgever interpelleren en 
sensibiliseren met betrekking tot het sectoraal enga-
gement. 

HOOFDSTUK XIII. Slotbepalingen 

Uenfant adoptif ou naturel reconnu est assimile a 
1'enfant legitime on legitime pour 1'application des 
numeros 2, 4, 5, 6, 7 et 13. 

L'orphelin chef de famille est assimile au pere en 
ce qui concerne 1'application des cas prevus ci-
dessus. 

Pour 1'application des dispositions du present ar-
ticle, seules les journees d'activite habituelle sont 
considerees comme jours d'absence. 

Pour les absences dues au deces, seuls les jours ou-
vrables d'activite habituelle seront pris en conside-
ration pour le paiement du salaire. 

A partir du ler janvier 1998, les cohabitants sont 
assimiles aux personnes legalement mariees pour 
1'application des petits ch6mages prevus au present 
article. Au moment de 1'introduction de la demande 
d'absence, les ouvriers et ouvrieres concernes re-
mettront un document officiel a leur employeur at-
testant de leur situation de cohabitant. 

CHAPITRE XI. Teletravail 

Art. 29. Les partenaires sociaux recommandent 
aux entreprises du secteur de developper une po-
litique concerne de teletravail la ou cela est pos-
sible. 

CHAPITRE XII. Contrals de travail interMiaires 
journaliers 

Art. 30. Le secteur s'engage a eviter Futilisation 
structurelle des contrats de travail interimaires 
journaliers. En cas d'utilisation structurelle (si-
gnal d'alarme de la Commission des Bons Of-
fices de la CP 322), les partenaires sociaux, via 
le canal de la CP, inteipelleront Femployeur 
concerne et le sensibiliseront a Fengagement 
sectoriel. 

CHAPITRE XIII. Dispositions finales 

Art. 31. Dit akkoord waarborgt de sociale vrede in  Art. 31. Le present accord doit assurer la paix so- 
de sector gedurende de gehele looptijd ervan.  ciale dans le secteur pendant toute sa duree. 
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De ondertekenende partijen verbinden zich ertoe 
geen nieuwe eisen to verdedigen op sectorvlak tij-
dens de duur van deze overeenkomst. 

Ze verbinden zich er ook toe de sociale vrede to 
handhaven in de ondernemingen voor de punten 
die betrekking hebben op de inhoud van deze col-
lectieve sectorale overeenkomst. 

Art. 32. Het hoofdstuk Il, met uitzondering van 
artikel 4, is niet toepasselijk op de ondermmingen 
van behangpapier en de hoofdstuldcen II (met uit-
zondering van artikel 4), V en VIII zijn niet toepas-
selijk op de ondernemingen van papieren hulzen. 

All. 33. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is 
van toepassing van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023. 

Les parties signataires s'engagent a ne pas defendre 
de nouvelles revendications an niveau du secteur 
pendant la duree de la presente convention. 

Elles s'engagent en meme temps a maintenir la paix 
sociale dans les entreprises pour les domaines rele-
vant de la presente convention collective secto-
rielle. 

Art. 32. Le chapitre II, a 1'exception de Particle 4, 
n'est pas applicable aux entreprises de papiers 
peints et les chapitres II (a 1'exception de Par-
ticle 4), V et VIII ne sont pas applicables aux en-
treprises de fabrication de tubes en papier. 

Art. 33. La presente convention collective de tra-
vail est applicable du ler juillet 2021 au 
30 join 2023. 
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