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PC 118 – voedingsnijver-
heid 

22/10/1999 10/11/1999 onbepaald De werknemers van de industriële bakkerijen mogen ’s nachts 
worden tewerkgesteld op voorwaarde dat de aard van de werken of 
de activiteiten dit rechtvaardigt.  

PC 120 – textielnijverheid 
en breiwerk 

05/07/1998 17/07/1998 onbepaald De werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen die onder het 
P.C. voor textielnijverheid en breiwerk ressorteren mogen ‘s nachts 
worden tewerkgesteld voor het uitvoeren van arbeid in 
opeenvolgende ploegen. 

PC 124 – bouwbedrijf 20/05/1998 12/06/1998 onbepaald De werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen die onder het 
P.C. voor het bouwbedrijf ressorteren mogen ’s nachts worden 
tewerkgesteld voor het uitvoeren van werken opgesomd in artikel 2 
van het KB 

PC 226 – bedienden uit 
de internationale handel, 
het vervoer en de 
aanverwante 
bedrijfstakken 

13/09/1998 01/10/1998 onbepaald De werknemers mogen ‘s nachts worden tewerkgesteld voor het 
uitvoeren van de werken opgesomd in §1 van artikel 2 van het K.B. 
 
Zo er een vakbondsafvaardiging bestaat geschied het invoeren van 
een arbeidsregeling met nachtprestaties overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 38, §1 van de arbeidswet van 16 maart 1971. 
 
Indien er geen vakbondsafvaardiging bestaat dient de werkgever die 
een arbeidsregeling met nachtprestaties wenst in te voeren een CAO 
te sluiten. 
Alvorens tot het sluiten van deze overeenkomst over te gaan wordt 
het verslag van de raad-plegingen aan de Voorzitter van het P.C. 



overgemaakt. 
 
Na het sluiten van deze CAO, dient te worden overgegaan tot een 
wijziging van het arbeidsreglement.  

PC 320 – 
Begrafenisondernemingen 
 

28/04/2015 
16/07/2020 

11/05/2015 
37/07/2020 

onbepaald  

PC 329 –  
Socio-culturele sector 

16/06/1999 24/07/1999 onbepaald De afwijkingen zijn van toepassing op de werknemers die 
activiteiten uitoefenen die niet kunnen worden uitgesteld of 
gerealiseerd op een ander ogenblik, onder meer om contacten met 
vrijwilligers en activiteiten, voor het publiek toegankelijk, mogelijk 
te maken. 

Europees Centrum voor 
Vermiste en Seksueel 
Misbruikte Kinderen 

23/04/1998 01/05/1998 onbepaald De bij artikel 1 bedoelde werknemers mogen op zon- en feestdagen 
worden tewerkgesteld. 
 
De bij artikel 1 bedoelde werknemers mogen s' nachts worden 
tewerkgesteld voor het uitvoeren van werken waarvoor een 
permanentie noodzakelijk wordt geacht. 

Opleidingscentra 04/10/2010 21/10/2010 onbepaald Dit besluit is van toepassing op de werknemers die vormingen 
geven en op de opleidingscentra die hen tewerkstellen. Deze 
opleidingscentra zijn : 
- het « Institut de Formation pour les Classes moyennes et 

petites et moyennes entreprises »; 
- de Franstalige Gemeenschapscommissie; 
- het Vlaams Agentschap voor ondernemersvorming - Syntra 
Vlaanderen;  
- het « Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und 
in kleinen und mittleren Unternehmen ». 

 



De opleindingscentra mogen de werknemers tewerkstellen tot 22 
uur.  



PC 335 
Ondernemingen die 
ressorteren onder het Paritair 
Comité voor de 
dienstverlening aan en de 
ondersteuning van het 
bedrijfsleven en de 
zelfstandigen (PC 335) en die 
diensten en personeel 
verlenen aan geneesheren 
voor medische wachtposten. 

07/06/2015 25/06/2015 onbepaald mogen de werknemers mogen ’s nachts werken 

Transformatiewerkzaamheden 
die op de bedrijfsterreinen 
van NV Audi Brussels 

30/10/2022 24/11/2022 Treedt in 
werking op 
01/12/ 2022  
 
en treedt 
buiten 
werking op 
31/01/2024 

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de 
transformatiewerkzaamheden die op de bedrijfsterreinen van 
NV Audi Brussels worden uitgevoerd door de werknemers 
van andere ondernemingen met het oog op het ombouwen 
van de fabrieksgebouwen en de productiefaciliteiten van de 
NV Audi Brussels, teneinde deze geschikt te maken voor de 
productie van een bijkomend model van auto. 
 
Art. 2. De werknemers bedoeld in artikel 1 kunnen 's nachts 
en op zon- en feestdagen tewerkgesteld worden voor het 
uitvoeren van de werkzaamheden bedoeld in hetzelfde artikel 
1. 

 


