PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS-EN BEJAARDENHULP VAN DE
VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC318.02)

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 4 FEBRUARI 2021 BETREFFENDE DE
TOEKENNING VAN CONSUMPTIECHEQUES

Hoofdstuk 1. Voorwerp van de overeenkomst
Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van het Vlaams
Intersectoraal Akkoord VIA 6 – Deelakkoord koopkracht private sectoren van 22 december
2020.

Hoofdstuk 2. Toepassingsgebied
Artikel 2
§1 Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de diensten
voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg van de Vlaamse gemeenschap.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op het arbeiders- en
bediendenpersoneel van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg van de
Vlaamse gemeenschap, inbegrepen de werknemers betaald uit de middelen Sociale Maribel
en de werknemers tewerkgesteld in een GESCO-statuut, met uitzondering van de werknemers
opgesomd in §2.
§2 Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op de werknemers
tewerkgesteld
met
een
arbeidsovereenkomst
dienstencheque
en
op
het
omkaderingspersoneel
(begeleidend en
administratief personeel) waarvan de
arbeidsovereenkomst uitsluitend voorziet in begeleiding en omkadering voor de
dienstencheque-basiswerknemers of het omkaderingspersoneel dat werd aangeworven in
functie van de groei bij de dienstencheque-basiswerknemers.

Hoofdstuk 3. Onderwerp, toepassingsgebied en toekenningscriteria
Artikel 3
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft als onderwerp de uitzonderlijke en eenmalige
toekenning van consumptiecheques.
Zij is gesloten in toepassing van artikel 19quinquies in het koninklijk besluit van 28 november
1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, ingevoegd bij het
koninklijk besluit van 15 juli 2020, gewijzigd bij de wet van 31 juli 2020 tot wijziging van diverse
bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques en bij het
koninklijk besluit van 28 december 2020 tot aanpassing van diverse bepalingen inzake sociale
zekerheid en vrijwilligerswerk in het kader van de bestrijding van de sociaal-economische
gevolgen van de coronaviruspandemie.
De consumptiecheques bedoeld in onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst voldoen
aan de voorwaarden zoals omschreven in dit artikel.
Artikel 4
Voor de berekening van het bedrag van de consumptiecheques waarop een werknemer
recht heeft, wordt de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 als
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referteperiode genomen. Het bedrag aan consumptiecheques wordt pro rata
tewerkstellingstijd en pro rata tewerkstellingsperiode binnen deze referteperiode berekend.
Worden voor de toepassing van dit hoofdstuk met effectieve prestaties gelijkgesteld: de
dagen van arbeidsonderbreking vermeld in artikel 36 van het koninklijk besluit van 30 maart
1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de
jaarlijkse vakantie van de werknemers en de dagen van arbeidsonderbreking door tijdelijke
werkloosheid.
Artikel 5
§ 1. De zichtwaarde van de consumptiecheque bedraagt maximum 10 euro per cheque.
§ 2. De eenmalige bijdrage van de werkgever bedraagt maximaal 300 euro voor de
werknemers die een voltijdse contractuele tewerkstellingsbreuk hadden gedurende de
volledige referteperiode.
Voor de deeltijdse werknemers wordt het aantal cheques berekend pro rata hun
contractuele tewerkstellingsbreuk.
§ 3. De consumptiecheques worden afgeleverd op naam van de werknemer en kunnen niet
geheel of gedeeltelijk tegen contant geld worden ingewisseld.
§ 4. De consumptiecheques zijn geldig tot 31 december 2021 en kunnen slechts gebruikt
worden in bedrijven uit sectoren voorzien in voornoemd koninklijk besluit.
§ 5. De consumptiecheques worden uitgereikt binnen de maand na ontvangst van de
financiering vanuit het bevoegde fonds sociale maribel.
Artikel 6
§ 1. Deze consumptiecheques worden niet verleend ter vervanging of ter omzetting van
loon, premies, voordelen in natura of van enig ander voordeel of van een aanvulling bij het
voorgaande, al dan niet bijdrageplichtig voor de sociale zekerheid.
§ 2. Indien echter op bedrijfsniveau al een collectieve arbeidsovereenkomst is afgesloten
met betrekking tot de toekenning van deze consumptiecheques, zoals omschreven in artikel
3 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, kunnen deze als een voorschot
worden beschouwd. De ondertekenende partijen van de collectieve arbeidsovereenkomst
op ondernemingsniveau gaan hierover desgevraagd met elkaar in dialoog zonder echter
afbreuk te doen aan de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst op
ondernemingsniveau.
Artikel 7
De werkgever stelt de medewerkers die op het moment van de uitbetaling van de
consumptiecheques niet in meer in loondienst zijn bij de betrokken werkgever, in kennis van
zijn/haar recht op de consumptiecheques

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen
Artikel 8
§ 1. Deze overeenkomst treedt in werking op 1 april 2020 en wordt gesloten voor een vaste
periode die eindigt op 31 december 2021, zonder stilzwijgende verlenging. Voor zover nodig
komen de ondertekenende partijen overeen dat, overeenkomstig artikel 23 van de wet van
5 december 1968, de individuele normatieve bepalingen van deze collectieve
arbeidsovereenkomst niet zullen worden opgenomen in de individuele
arbeidsovereenkomsten van de werknemers.
§ 2. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat het eenmalige voordeel bedongen in
onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst vooraf en volledig door het bevoegde fonds
sociale maribel zal worden gefinancierd.
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Artikel 9
Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening
van deze collectieve arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze
aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de
werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de notulen van de vergadering die zijn
ondertekend door de voorzitter en de secretaris en goedgekeurd door de leden.
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