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JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 

Turnhoutseweg 30 - 2340 Beerse 

 

Ondernemingsnummer 0403834160 en  

vestigingseenheidsnummers 2.104.895.743, 

2.142.775.035, 2.142.774.837, 2.142.774.738, 

2.104.895.941, 2.142.774.936 en 2.211.627.318 

 

en 

 

J.C. GENERAL SERVICES BV 

Turnhoutseweg 30 - 2340 Beerse 

 

Ondernemingsnummer 0473587751, en 

vestigingseenheidsnummer 2.101.136.497 

 

 

OndernemingsC.A.O. 01/01/2021-31/12/2024 

betreffende vorming en/of tewerkstelling van zgn. 

“risicogroepen” 

 

 

Gesloten in toepassing van de wettelijke en conventionele bepalingen terzake, m.n.: 

- het Koninklijk besluit van 26 september 2013 tot uitvoering van artikel 195 

van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen ter 

activering van de inspanning ten voordele van personen die tot de 

risicogroepen behoren en van de inspanning ten bate van de actieve 

begeleiding en opvolging van werklozen voor de periode 2013-2014  

- het Koninklijk besluit van 26 september 2013 waarbij bepaalde categorieën 

van werkgevers vrijgesteld worden van de bijzondere werkgeversbijdrage ter 

financiering van het stelsel van de tijdelijke werkloosheid en 

anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen ingesteld bij koninklijk besluit 

van 27 november 1996  

 

1. Duurtijd 

48 maanden, d.i. van 01/01/2021  t.e.m. 31/12/2024. 

 

2. Toepassingsgebied 

Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgever en 

de werknemer zijnde bedienden, zoals omschreven in het toepassingsgebied van 

sector van de chemische nijverheid, life sciences en kunststoffen (PC 207) van 

Janssen Pharmaceutica NV en J.C. General Services BV, tewerkgesteld in 

hogervermelde vestigingseenheden. 

De benaming “werknemer” verwijst naar zowel de werkneemsters als de 

werknemers van de bovenvermelde organisaties 

 

3. Tewerkstellings- en/of opleidingsproject t.a.v. zgn. Risicogroepen 

Voor de periode van 01/01/2021 - 31/12/2024 zullen de financiële middelen die 

vastgelegd worden in toepassing van de wettelijke en conventionele bepalingen 

voor de vorming en /of tewerkstelling van zogenaamde risicogroepen op 0,20 % 

van de loonmassa worden gebracht, volgens de modaliteiten van de wet 

houdende diverse bepalingen en mits de Minister voor Arbeid en Tewerkstelling 
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zich akkoord verklaart met een aanwending van de 0,10 % voor de langdurig 

werklozen binnen de context van het vermelde project.  

 

Partijen komen overeen om, de financiële bijdrage ten belope van 0,20% van 

de loonmassa van de ‘bedienden’ voor de vorming en /of tewerkstelling van 

zogenaamde risicogroepen, te besteden aan volgende lokale opleidings- en 

tewerkstellingsinitiatieven/projecten voor risicogroepen op de arbeidsmarkt:  

 

- vzw WEB, Steenweg op Tielen 70 te 2300 Turnhout; 

- vzw tWerk, Collegestraat 16 te 2200 Herentals; 

- vzw Kringwinkel Zuiderkempen, Noordstraat 25, 2220 Heist-op-den-Berg. 

 

volgens volgende verdeelsleutel:  

 
- met betrekking tot de loonmassa van 2021: bijdrage van 95% naar vzw WEB 

en 5% naar vzw ‘ tWerk. 
- met betrekking tot de loonmassa van 2022: bijdrage van 92,5% naar vzw 

WEB; 5% naar vzw ‘ tWerk; en 2,5% naar vzw Kringwinkel Zuiderkempen. 
- met betrekking tot de loonmassa van 2023-2024: bijdrage van 90% naar 

vzw WEB; 5% naar vzw ‘ tWerk en 5% naar vzw Kringwinkel Zuiderkempen. 
 

 

Partijen komen overeen om deze financiële middelen beheerd door vzw WEB, 

Steenweg op Tielen 70 te 2300 Turnhout te besteden als volgt: 

 

- Het project tot opleiding van langdurig werklozen in het Bedrijfsrestaurant 

van Janssen Pharmaceutica, zoals uitgewerkt in de paritaire werkgroep 

terzake (met ondersteuning van v.z.w. WEB, Steenweg op Tielen 70 te 

2300 Turnhout en de VDAB) zal voortgezet worden. 

 

- De resterende middelen worden besteed aan de bestaande projecten of 

opzetten en implementeren van nieuwe projecten van de vzw WEB/vzw 

S.W.-WEB. Deze projecten zijn opleidings-, begeleidings-, werkervarings-, 

en tewerkstellingsprojecten voor laaggeschoolde langdurig werkzoekenden 

of meer algemeen voor risicogroepen op de arbeidsmarkt. 

 

Partijen komen overeen om deze financiële middelen beheerd door vzw tWerk, 

Collegestraat 16 te 2200 Herentals, te besteden aan een opleidings-, 

begeleidings- en tewerkstellingsproject voor risicogroepen (volwassenen met 

autisme) op de arbeidsmarkt. 

 

Partijen komen overeen om deze financiële middelen beheerd door vzw 

Kringwinkel Zuiderkempen, Noordstraat 25, 2220 Heist-op-den-Berg, te 

besteden aan een opleidings-, begeleidings- en tewerkstellingsproject voor 

risicogroepen (laaggeschoolde langdurig werkzoekenden of meer algemeen voor 

risicogroepen) op de arbeidsmarkt. 

 

Opgemaakt in 6 exemplaren, één voor elke ondertekenende partij, één voor 

neerlegging op de griffie van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid 

en Sociaal Overleg en één ter attentie van Dhr. Voorzitter van de Paritaire Comités 

Scheikunde. 

 

Gedaan te Beerse, op 26 november 2021. 
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Namens de onderneming, 

 

 

 

 

Kris Sterkens   Hilde Claes 

Afgevaardigd Bestuurder  Head HR Belgium & Netherlands 

Janssen Pharmaceutica NV  Bestuurder Janssen Pharmaceutica NV 

Bestuurder J.C. General Services BV Bestuurder J.C. General Services BV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens de vakorganisaties, 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Goris 

Secretaris  

ACVBIE 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Seret   

Secretaris   

ABVV - BBTK 

 

 

 

 

 

 

Eric Vuchelen 

Bestendig Secretaris 

ACLVB 
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