
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 rempla~ant la convention collective de travail du 

3 octobre 2012 concernant le chomage temporaire clans les entreprises de travail adapts 

subsidises par la Region wallonne. 

Article 1. 

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

travailleurs des entreprises de travail adapts (ETA) subsidises par la Region wallonne, et 

ressortissant A la SCP 327.03, a ('exception des entreprises de travail adapts situees en 

Communaute germanophone. 

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

Article 2. 

II est institu6 un dedommagement en cas de chomage temporaire. Par "chomage temporaire", 

on entend : le chomage technique, le chomage economique, le chomage intemperie et le 
chomage pour cas de force majeure. 

Cette intervention est fixee a 6 EUR parjournee chomee. 

Le montant sera pays par 1'employeur avec le salaire mensuel. 

A titre transitoire, les indemnites dues a la date de signature de la prssente convention 

collective de travail seront soldees aux travailleurs avec le salaire mensuel du mois de decembre 

2021. 

Article 3. 

La prssente 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 adoptss avant fin decembre 2021 et ce selon la repartition prevue clans le projet d'arrW 

modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code r6glementaire wallon de I'Action sociale 

et de la SaW, Deuxieme partie, Livre V, Titre IX, chapitre IV relatif aux entreprises de travail 

adapte. 

La prssente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2021 conformement au 

protocole d'accord pour I'application de I'accord non-marchand wallon 2021-2024 clans les 

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

Elle remplace A cette date la convention collective de travail du 03 octobre 2012 relative au 

chomage temporaire clans les entreprises de travail adapte subsidises par la Region wallonne ( n° 

111899/CO/327.03, arrete royal du 8 mai 2013 - Moniteur beige du 16 mai 2013). 

Elle est conclue pour une dur6e indeterminee. Elle peut etre denoncee par chacune des parties 

moyennant un delai de preavis de trois mois adresse par lettre recommandee (cachet de la poste 

faisant foi) au president de la Sous-commission paritaire pour les 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 tot vervanging van de collectieve 

arbeidsovereenkomst van 3 ol<tober 2012 betreffende de tijdelijl<e werkloosheid in de 

beschutte werl<plaatsen gesubsidieerd door het Waals Gewest. 

Artikel 1. 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is uitsluitend van toepassing op de werkgevers 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 mannelijl< en vrouwelijk werldieden- en 

bediendepersoneel. 

Artikel 2. 

In geval van tijdelijl<e werkloosheid wordt voorzien in een tegemoetkoming. Onder "tijdelijl<e 

werkloosheid" wordt verstaan: technische werkloosheid, economische werkloosheid, 

werkloosheid wegens slechte weersomstandigheden en werkloosheid wegens overmacht. 

Deze tegemoetkoming wordt vastgesteld op 6 euro per werldoosheidsdag. 

De werl<gever zal het bedrag samen met het maandloon uitbetalen. 

Bij wijze van overgang worden de bedragen verschuldigd op de datum van ondertekening van 

deze cao samen met het maandloon van december 2021 aan de werknemers uitbetaald. 

Artikel 3. 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst zal van toepassing zijn onder voorbehoud 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, hoofdstuk IV betreffende de beschutte werkplaatsen. 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2021 overeenkomstig het 

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

beschutte werl<plaatsen, gesloten op 30 juni 2021. 

Op die datum vervangt zij de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2012 betreffende 

de tijdelijl<e werkloosheid in de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door het Waals Gewest 

(nr 111899/CO/327.03, I<oninl<lijl( besluit van 8 mei 2013 - Belgisch Staatsblad van 16 mei 2013). 

Ze wordt gesloten voor onbepaalde duur. Ze kan door elke ondertekenende partij worden 

opgezegd met een opzeggingstermijn van drie maanden die met een ter post aangetekend 

schrijven (poststempel geldt als bewijs) wordt gericht tot de voorzitter van het Paritair Subcomite 

voor de beschutte werl<plaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap. 
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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 : 

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 : 

Remplagant la convention collective de travail du 3 octobre 2012 
concernant le chomage temporaire dans les entreprises de travail 
adapts subsidises par la Region wallonne. 

(FEDERATION WALLONNE DES ENTREPRISES DE TRAVAIL 
~ADAPTE 

IALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND 
FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE 

ALGEMEEN CHRISTELIJK VAKVERBOND VAN BELGIE 
CONFEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS DE BELGIQUE  

Vertegenwoordigd door / represents par 

(Naam / Handtekening) 
(Nom / Signature) 

Vertegenwoordigd door / represents par 

(Naam / Handtekening) 
(Nom / Signature) 

Vertegenwoordigd door / represents par 

9(-1 IV 

(N aim / Handtekenind) 
(Nom / Signature) 
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