RAAMOVEREENKOMST VOOR GELEGENHEIDSWERKNEMERS IN DE BEGRAFENISSECTOR
Tussen de ondergetekenden
………………………………………………………………………… (vertegenwoordiger)
………………………………………………………………………… (naam onderneming)
………………………………………………………………………… (ondernemingsnr.)
………………………………………………………………………… (adres)
…………………………………………………………………………

,hierna genoemd de werkgever
EN:
………………………………………………………………………… (naam werknemer)
………………………………………………………………………… (adres)
…………………………………………………………………………

,hierna genoemd de werknemer
Wordt overeengekomen wat volgt

Artikel 1
Partijen engageren zich tegenover elkaar in het kader van gelegenheidsarbeid/occasionele prestaties
zoals omschreven in artikel 3 van deze overeenkomst. De werkgever zal de werknemer contacteren
wanneer deze op hem/haar een beroep wenst te doen.
Het staat de werknemer vrij al dan niet in te gaan op het voorstel.
Indien de werknemer daarop wenst in te gaan, zal voor elke occasionele prestatie een
arbeidsovereenkomst voor gelegenheidsarbeid worden gesloten voor een bepaalde tijd of voor een
duidelijk omschreven werk. Deze arbeidsovereenkomst voor gelegenheidsarbeid kan schriftelijk of
mondeling worden gesloten, en zal verwijzen naar de arbeidsvoorwaarden vastgelegd door het paritaire
comité of zal uitdrukkelijk de arbeidsvoorwaarden vastleggen.
Artikel 2
De arbeidsovereenkomst voor gelegenheidsarbeid moet worden afgesloten uiterlijk bij aanvang van de
occasionele prestatie.
Artikel 3
Enkel de volgende activiteiten zullen ter gelegenheid van een overlijden, het voorwerp kunnen uitmaken
van de overeen te komen occasionele prestatie:
-

taken als bode verrichten, transporten verzorgen, opbaringen verzorgen, een rouwkapel
plaatsen, het onthaal in het rouwcentrum verzorgen en/of bij de koffietafel helpen;
de kist met het stoffelijk overschot of de urne met de as van de overledene dragen in de
(ceremonie) wagen plaatsen, de nabestaanden begeleiden en/of de (ceremonie) wagen besturen
en net houden.
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Artikel 4
Het sectoraal vastgesteld loon voor de occasionele prestaties in het kader van een nog te sluiten
arbeidsovereenkomst voor gelegenheidswerk zal minimaal het paritair vastgelegde loon zijn van een
arbeider in categorie 2, met 20 jaar ervaring.
Artikel 5
Beide partijen kunnen schriftelijk deze raamovereenkomst te allen tijde opzeggen.
Aldus opgesteld te ……………………………………………………………… (plaats) op ………………………………………………………
(datum), waarbij elk der partijen erkent een origineel te hebben ontvangen, behoorlijk ondertekend door
alle partijen.
De werkgever

De werknemer

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Handtekening

Handtekening

(voorafgegaan door de geschreven vermelding gelezen en goedgekeurd )
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