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Collectieve arbeidsovereenkomst tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst
nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met
nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties
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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 46/23 VAN 19 DECEMBER 2017 TOT
UITVOERING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 46 VAN 23
MAART 1990 BETREFFENDE DE BEGELEIDINGSMAATREGELEN VOOR PLOEGENARBEID MET NACHTPRESTATIES ALSOOK VOOR ANDERE VORMEN VAN ARBEID
MET NACHTPRESTATIES
------------------

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;

Gelet op artikel 9, § 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst 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;

Gelet op de adviezen nr. 1307 van 4 april 2000 en nr. 1.450 van 17
december 2003 en nr. 1.760 van 21 december 2010 waarin de Raad erop heeft aangedrongen dat de databank loon- en arbeidstijden bij de FOD WASO zo snel mogelijk zou operationeel worden gemaakt, aangezien hij deze statistieken gebruikt om sommige van zijn collectieve arbeidsovereenkomsten ten uitvoer te leggen;
Overwegende dat een collectieve arbeidsovereenkomst moet worden gesloten waarbij aan de bepalingen van artikel 9 § 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst 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 uitvoering wordt gegeven door het vaststellen van een herwaarderingscoëfficiënt voor het bedrag van de in artikel 9, § 1 van diezelfde overeenkomst bedoelde
vergoeding;
Hebben de navolgende interprofessionele organisaties van werkgevers en werknemers:
– Het Verbond van Belgische Ondernemingen
– De organisaties die de zelfstandigen en de kmo's vertegenwoordigen, die zijn erkend
overeenkomstig de wet van 24 april 2014 betreffende de organisatie van de vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de kmo's

– De Boerenbond
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– “La fédération wallonne de l’Agriculture”

– De Unie van de socialeprofitondernemingen

– Het Algemeen Christelijk Vakverbond van België

– Het Algemeen Belgisch Vakverbond

– De Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

op 19 december 2017 in de Nationale Arbeidsraad de volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten.

Artikel 1

Ingevolge artikel 9, § 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst 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, wordt per 1 januari 2018 de coëfficiënt 1,0036 toegepast op het bedrag van de
in artikel 9, § 1 van diezelfde overeenkomst bedoelde aanvullende vergoedingen.

Artikel 2

Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2018.
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Zij kan op verzoek van de meest gerede ondertekenende partij
worden herzien of opgezegd, met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden.

Gedaan te Brussel, op negentien december tweeduizend en zeventien.

Voor het Verbond van Belgische Ondernemingen

M. DE JONGHE

Voor de Unie van Zelfstandige Ondernemers, “l’Union des Classes moyennes”

C. DEITEREN

Voor de Boerenbond, "la Fédération wallonne de l'Agriculture"

C. BOTTERMAN

Voor de Unie van Socialprofitondernemingen

E. VAN LAER
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Voor het Algemeen Christelijk Vakverbond van België

M. VERJANS

Voor het Algemeen Belgisch Vakverbond

M. ULENS

Voor de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

O. VALENTIN
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Gelet op artikel 28 van de wet van 5 december 1968 betreffende
de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, vraagt de Nationale Arbeidsraad dat deze overeenkomst bij koninklijk besluit algemeen verbindend wordt verklaard.
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