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

WALLONNE ET DE LACOMMUNAUTE GERMANOPHONE SCP327.03 

Convention collective de travail du 17/11/2021 abrogeant la convention collective de travail du 

17 septembre 2013 relative aux emplois finances par I'Arrete du Gouvernement Wallon du 21 

decembre 2012 

Chapitre 1 : champ d'application 

Article 1. 

La presente 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 SCP327.03, A ('exception des entreprises de travail adapts situees en 

Communaute germanophone. 

Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier et employe, masculin et f6minin. 

Chapitre 2 : dispositions finales 

Article 2. 

La presente convention collective de travail abroge a la date du 1er janvier 2021 la convention 

collective de travail du 17 septembre 2013 relative aux emplois finances par I'Arrete du 

Gouvernement Wallon du 21 decembre 2012 (n° 118382/CO/327.03). 

Elle est conclue pour une duree indeterminee A partir du 1,f  janvier 2021. 

Elle peut etre denoncee par chacune des parties signataires moyennant un delai de pr6avis de 6 

mois adress6 par lettre recommandee A la poste au President de la Sous-Commission paritaire 

des entreprises de travail adapts de la Region wallonne et de la Communaute germanophone. 



PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALS 

GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP PSC327.03 

Collectieve arbeidsovereenkomst van 17/11/2021 tot opheffing van de CAO van 17 September 

2013 betreffende de arbeidsplaatsen die worden gefinancierd door het BWR van 21 december 

2012 (nr. 118382/CO/327.03) 

HOOFDSTUK 1: toepassingsgebied 

Artikel 1. 

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

werknemers van de beschutte werkplaatsen (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 vrouwelijl< werklieden- en 

bediendepersoneel. 

Hoofdstuk 2: slotbepalingen 

Artikel 2. 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heft met ingang van 1 januari 2021 voor onbepaalde duur 

de collectieve arbeidsovereenkomst op van 17 september 2013 betreffende de arbeidsplaatsen 
die worden gefinancierd door het BWR van 21 december 2012. 

Zij wordt gesloten voor onbepaalde tijd met ingang van 1 januari 2021. 

Ze kan door elke ondertekenende partij worden opgezegd met 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. 
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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 seln de la 
Commission paritaire, la convention collective de travail a ete 
conclue : 

Abrogeant la CCT du 17 septembre 2013 relative aux emplois 
finances par I'AGW du 21 decembre 2012 (n° 118382/CO/327.03) 

Vertegenwoordigd door / represente par 

(Naam / Handtekening) 
(Nom / Signature) 

Vertegenwoordigd door / represente par 

(Naam / Handtekening) 
(Nom / Signature) 

Vertegenwoordigd door / represente par 

lrhlJ~-~itry c.b 

,.(Naam / Handtekeni'ng) 
(Nom / Signature) 

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 
ADAPTE 

ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND 
FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE 

ALGEMEEN CHRISTELIX VAKVERBOND VAN BELGIE 
CONFEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS DE BELGIQUE 
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