
SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE DE LA 

REGION 

WALLONNE ET DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE SCP 327.03 

Convention collective de travail du 17/11/2021 relative a I'augmentation des salaires 

horaires et mensuels des travailleurs occupes dans les entreprises de travail adapte 

situees en Region wallonne 

Chapitre 1 : champ d'application  

Article ter 

La presente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et 

aux travailleurs des entreprises de travail adapte (ETA) subsidises par la Region wallonne, 

et ressortissant a la SCP 327.03, a 1'exception des entreprises de travail adapte situees en 

Communaute germanophone. 

Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier et employe, masculin et feminin. 

Chapitre 2 : objet de la convention  

Article 2. 

La presente convention collective de travail est conclue en execution du protocole 

d'accord pour ('application de I'accord non-marchand wallon 2021-2024 dans les 

Entreprises de Travail Adapts wallonnes, conclu le 30 juin 2021. 

Article 3. 

Elle vise I'augmentation des salaires horaires et mensuels (regime de travail sectoriel 

moyen de 38h par semaine) a partir du lerjanvier 2021 : 

- Pour la periode du 1er  janvier 2021 au 30 novembre 2021 : I'augmentation se 

traduira par le paiement d'une prime unique de 0,55 EUR brut par heure ou de 

90, 56 EUR brut par mois (pour un travailleur a temps plein dont le salaire est 

mensualise). 

Cette prime sera vers6e en lieu et place d'une augmentation des salaires payes 

du ter janvier 2021 jusqu'au 30 novembre 2021. 

Le calcul de cette prime unique devra se baser sur les heures remunerees durant 

cette periode. 



L'augmentation de la remuneration representee par cette prime unique sera prise 

en compte clans le calcul de la prime de fin d'annee 2021. 

A partir du ter decembre 2021 : 

® 	Les salaires horaires minima et reels sont majores de 0,55 EUR brut par heure. 

Les salaires mensuels minima et reels sont majores de maniere equivalente, a 

savoir 90,56 EUR brut par mois (pour un travailleur a temps plein dont le 

salaire est mensualise). 

Chapitre 3 : dispositions finales 

Article 4. 

La presente convention collective de travail sera d'application sous reserve que les 

dispositifs reglementaires afferents aux ETA wallonnes relatifs a I'accord non-marchand 

wallon 2021-2024 soient adoptes avant fin decembre 2021 et ce selon la repartition 

prevue clans le projet d'arrete modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code 

reglementaire wallon de I'Action sociale et de la Sante, Deuxieme partie, Livre V, Titre IX, 

chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapte. 

La presente convention collective de travail entre en vigueur le ter janvier 2021 pour une 

duree indeterminee. Elie peut We denoncee par chacune des parties signataires 

moyennant un delai de preavis de 6 mois adresse par lettre recommandee a la poste au 

President de la Sous-Commission paritaire des entreprises de travail adapte de la Region 

wallonne et de la Communaute germanophone. 



PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALS 

GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP PSC 327.03 

Collectieve arbeidsovereenkomst van 17/11/2021 betreffende de verhoging van de uur- 

en maandlonen van de werknemers die zijn tewerkgesteld in de beschutte 

werkplaatsen die zijn gevestigd in het Waals Gewest. 

Hoofdstuk 1: toepassingsgebied 

Artikel lste 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is uitsluitend van toepassing op de werl<gevers en 

de werknemers van de beschutte werl<plaatsen (BW) die worden gesubsidieerd door het 

Waals Gewest en die onder het PSC 327.03 vallen, met uitzondering van de beschutte 

werkplaatsen gevestigd in de Duitstalige Gemeenschap. 

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

bediendepersoneel. 

Hoofdstuk 2: voorwerp van de overeenkomst 

Artikel 2. 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van het 

protocolakkoord voor de toepassing van het Waalse non-profitakkoord 2021-2024 in de 

Waalse Beschutte werkplaatsen, gesloten op 30 juni 2021. 

Artikel 3. 

Zij doelt op de verhoging van de uur- en maandlonen (sectorale arbeidsregeling van 

gemiddeld 38u per week) vanaf 1 januari 2021: 

- 	Voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 november 2021: de verhoging gebeurt 

door de uitbetaling van een eenmalige premie van 0,55 euro bruto per uur of van 

90,56 euro per maand (voor een voltijdse werknemer wiens loon 

gemensualiseerd is). 

Deze premie zal gestort worden in de plaats van een loonsverhoging van 1 januari 

2021 tot en met 30 november 2021. 

De berel<ening van deze eenmalige premie moet gebeuren op basis van het 

aantal bezoldigde uren gedurende deze periode. 



De loonsverhoging in de vorm van deze eenmalige premie wordt in aanmerking 
genomen voor de berekening van de eindejaarspremie van 2021. 

Vanaf 1 december 2021: 

® 	de minimum en de reele uurlonen worden verhoogd met 0,55 euro bruto per 

uur. 

® de minimum en de reele maandlonen worden op dezelfde manier verhoogd, 
namelijl< met 90,56 euro bruto per maand (voor een voltijdse werknemer 

wiens loon gemensualiseerd is). 

Hoofdstuk 3: slotbepalingen 

Artikel 4. 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst zal van toepassing zijn op voorwaarde dat de 

reglementaire bepalingen in verband met de Waalse beschutte werkplaatsen 

betreffende het Waals non-profitakkoord 2021-2024 worden aangenomen voor eind 

december 2021 en dit volgens de verdeling waarin voorzien is in het ontwerp van besluit 

tot wijziging en opheffing van sommige bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek 
van Sociale Actie en Gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, hoofdstul< IV betreffende 

de beschutte werkplaatsen. 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2021 voor een 

onbepaalde duur. Ze kan door elke ondertekenende partij worden opgezegd mits een 
opzeggingstermijn van 6 maanden die met een ter post aangetekend schrijven wordt 
gericht tot de Voorzitter van het Paritair Subcomite voor de beschutte werkplaatsen van 

het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap. 



2021 - 3270300 - 1015 

3270300 
PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE 

WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE 
DUITSTALIGE GEMEENSCHAP 

Tijdens de vergadering van 17/11/2021 

Tussen de volgende organisaties vertegenwoordigd in het 
Paritair Comite werd de collectieve arbeidsovereenkomst 
gesloten: 

;FEDERATION WALLONNE DES ENTREPRISES DE TRAVAIL 
iADAPTE 

!ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND 
FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE 

1 ALGEMEEN CHRISTELIJK VAKVERBOND VAN BELGIE 
;CONFEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS DE BELGIQUE 

3270300 
SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE 

TRAVAIL ADAPTE DE LA REGION WALLONNE ET DE LA 
COMMUNAUTE GERMANOPHONE 

En sa seance du 17/11/2021 

Entre les organisations suivantes representees au sein de la 
Commission paritaire, la convention collective de travail a ete 
conclue : 

Relative a /'augmentation des salaires horaires et mensuels des 
travailleurs occupes daps les entreprises de travail adapte situees 
en Region wallonne 

Vert~,genwoordigd door / represente par 

(Naam / Handtekening) 
(Nom / Signature) 

Vertegenwoordigd door / represente par 

(Naarn / Handtekening) 
(Nom / Signature) 

Vertegenwoordigd door / represente par 

(Naam / Handtekening) 
(Nom / Signature) 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

