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Permanente vorming in de
Art.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de
en op de werklieden van
de witzandexploitaties welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies
WestVlaanderen,
Limburg en
Met "werklieden" worden de arbeiders en arbeidsters bedoeld.
Art. 2. De werkgever biedt aan zijn werklieden de mogelijkheid tot technische vorming en opleiding.
3. De partijen komen In het kader van de permanent» vorming overeen dat de nadruk van de
vorming zal liggen op Interne opleidingen.
De gegeven opleidingen zullen gebeuren In samenspraak
de werknemer en de werkgever. Het
en de duurtijd van de Interne opleiding zal afhankelijk gesteld worden van elke afzonderlijke
functie en afhankelijk van de op te lelden werknemer.
Een werknemer zal pas effectief alleen komen te werken als
voldoende Interne opleiding heeft
noten en
zelfstandig de functie aankan. Over de zelfstandigheid zal de werkgever In samenspraak met de werknemer beslissen.
Art. 4. Na overleg met de werknemers leggen de werkgevers jaarlijks ter goedkeuring een opleidingsplan
voor aan de ondernemingsraad.
Art. S. De ondernemingsraad krijgt jaarlijks een rapport over de gevolgde opleidingen van het afgelopen
jaar.
Art. 6. De resultaten worden jaarlijks in de maand mei aan het paritair subcomité voorgelegd.
Art. 7. De tussenkomst in de kosten van de technische vorming en opleiding wordt voorbehouden aan personeelsleden voor zover deze opleiding tot gevolg hebben dat de ruimere beroepskennis van de betrokkenen
een positieve weerslag heeft op de beroepsbekwaamheid en een grotere waarborg geeft tot blijvende tewerkstelling.
Art. 8. De kosten kunnen betrekking hebben op een tussenkomst in reiskosten, het loonverlies en de eventuele inschrijvingsrechten of cursusgelden. Voor interne opleidingen komen ook de kosten van de opleiders in
aanmerking.
Art. 9. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op l januari 2003 en houdt op van kracht te
zijn op
december 2004.
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