
AANVULLENDE NOTA BIJ CAO VAN 8 JANUARI 2013 INZAKE DE PRAKTISCHE MODALITEITEN M.B.T. DE COLLECTIEVE 

ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 9 NOVEMBER 2012 – LEZING VAN DE ARTIKELS 2, 4 EN 6. 

Teneinde de uitvoering van vermelde cao te optimaliseren dienen enkele artikels van deze cao 
gelezen te worden als volgt:  
 

 
Lid 2 van artikel 2 ‘Aangifte bij het fonds voor bestaanszekerheid van de sociale werkplaatsen’   
[…] 
Daartoe bezorgen de werkgevers  eenmaal per jaar een document van hun sociaal secretariaat 
waarin vermeld wordt hoeveel uren (uitgedrukt in decimalen) deze werkgever een toeslag betaald 
heeft voor de uren voor zeven uur ’s morgens na zeven uur ’s avonds en hoeveel uren deze 
werkgever een toeslag betaald heeft voor de uren in het weekend. 
[…] 
 
Dient als volgt te worden gelezen:  
 

Daartoe bezorgen de werkgevers eenmaal per jaar een document van hun sociaal secretariaat waarin 
vermeld wordt voor hoeveel uren (uitgedrukt in decimalen) deze werkgever een toeslag heeft laten 
berekenen door het sociaal secretariaat voor de uren voor zeven uur ’s morgens, na zeven uur ’s 
avonds en voor hoeveel uren deze werkgever een toeslag heeft laten berekenen door het sociaal 
secretariaat voor de uren in het weekend.  

 
Lid 1 van artikel 4 ‘Uitbetaling 2012’ 
[…] Ten laatste in april 2013 bezorgen de werkgevers  de documenten van het sociaal secretariaat die 
bewijzen voor hoeveel uren er toeslag betaald werd.  
[…] 
 
Dient als volgt te worden gelezen:  
 

Ten laatste in juni 2013 bezorgen de werkgevers de documenten van het sociaal secretariaat die 
bewijzen voor hoeveel uren er toeslag berekend werd. 

 
Artikel 6 ‘Saldo 2013, 2014, 2015’ 
Overeenkomstig artikel 2 wordt jaarlijks aan de werkgevers gevraagd de documenten van het sociaal 
secretariaat, die bewijzen voor hoeveel uren er toeslag betaald werd, in de loop van het eerste 
kwartaal van het volgend boekjaar te bezorgen.  […] 
 
Dient als volgt te worden gelezen: 
 

Overeenkomstig artikel 2 wordt jaarlijks aan de werkgevers gevraagd de documenten van het sociaal 

secretariaat, die bewijzen voor hoeveel uren er toeslag berekend werd, in de loop van het eerste 

kwartaal van het volgend boekjaar te bezorgen. 

 

 
Deze nota wordt aangehecht aan voormelde cao en samen verspreid door paritaire leden van het 
fonds voor bestaanszekerheid voor sociale werkplaatsen. 


