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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST GESLOTEN IN DE
GEWESTELIJKE PARITAIRE SECTIE ARBEIDERS VOOR DE METAAL-,
MACHINE- EN ELEKTRISCHE BOUW, OOST-VLAANDEREN

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake de uitvoering van artikel 5 van de
collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2005 inzake de régionale
aanwending van 0,1 % voor opleidingsinspanningen voor de arbeiders van OostVlaanderen
Tussen AGORIA Oost- en West-Vlaanderen, Multisectorfederatie van de Technologische Industrie,
vertegenwoordigd door Peter LEYMAN, Voorzitter, Bernard SIMOENS, Directeur en Alain
DEPOORTER, Directeur Sociale Zaken,
enerzijds,
en
de Christelijke Centrale der Metaalbewerkers van België, CCMB/ACV, vertegenwoordigd door Wim
SEBREGHTS, Provinciaal Secretaris,
de Centrale der Metaalbewerkers van België, CMB/ABW,
MOERMAN, Provinciaal Secretaris,

vertegenwoordigd door Albert

de Algemene Centrale der Libérale Vakbonden van België, ACLVB, vertegenwoordigd door Koen
DE JAEGER, Bestendig Secretaris,
anderzijds,
wordt volgende collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten:
HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED
Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders die
ressorteren onder het Paritair Comité voor de Metaal-, Machine- en Elektrische Bouw gevestigd in
Oost-Vlaanderen.
Zij is niet van toepassing op de ondememingen die bruggen en metalen gebinten monteren.
Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder arbeiders verstaan, de
arbeiders en arbeidsters.
HOOFDSTUK 2: UITVOERINGSMODALITEITEN
Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tôt doel de uitvoeringsmodaliteiten te bepalen voor de
ndernemingen om vrijgesteld te worden van de 0,1 %-bijdrage, in uitvoering van artikel 5 van de
ollectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2005 inzake de régionale aanwending van 0,1 %
oor de arbeiders van Oost-Vlaanderen.
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Afdelina I
Onderneminaen die door de minister van Werk worden erkend als onderneminq in moeiliikheden of
in herstructurering:
1. In geval van een onderneming erkend als in moeilijkheden:
• De meest gerede partij stuurt aangetekend een verzoek aan de Voorzitter van de GPS OostVlaanderen en aan het secretariaat van TOFAM Oost-Vlaanderen om vrijgesteld te worden
van de 0,1 %-bijdrage en dit binnen 6 maanden te rekenen vanaf de datum van erkenning
door de Minister, met uitzondering van de ondernemingen, erkend in de loop van 2005 of vôor
31 maart 2006 die een aanvraag kunnen indienen vôôr 30 september 2006, met in bijlage het
voormeld bewijs van erkenning als onderneming in moeilijkheden.
• De Voorzitter van de GPS Oost-Vlaanderen roept deze bijeen binnen de maand na de
aanvraag (datumstempel schrijven geldt). De GPS Oost-Vlaanderen en nadien het NPC 111
bekrachtigen de aanvraag. Het secretariaat van TOFAM Oost-Vlaanderen bevestigt de
beslissing aan de betrokken onderneming, met aanduiding van het aantal kwartalen van
vrijstelling en het aanvangskwartaal van vrijstelling. De notulen van het NPC worden achteraf
opgestuurd naar de onderneming.
2. In geval van een onderneming erkend als in herstructurering:
a. Ofwel is de aanvraag tôt het bekomen van een vrijstelling van de 0,1 %-bijdrage voorzien in
een ondernemings-CAO ondertekend door aile vakbondssecretarissen die vertegenwoordigd
zijn in de syndicale delegatie:
i. De meest gerede partij stuurt aangetekend een verzoek aan de Voorzitter van de GPS
Oost-Vlaanderen en het secretariaat van TOFAM Oost-Vlaanderen om vrijgesteld te
worden van de 0,1 %-bijdrage en dit binnen 6 maanden te rekenen vanaf de datum van
erkenning door de Minister, met uitzondering van de ondememingen, erkend in de loop
van 2005 of vôôr 31 maart 2006 die een aanvraag kunnen indienen vôôr 30 september
2006, met in bijlage het voormeld bewijs van erkenning als onderneming in
herstructurering en de ondememings-CAO.
ii. De Voorzitter van de GPS Oost-Vlaanderen roept deze bijeen binnen de maand na de
aanvraag (datumstempel schrijven geldt). De GPS Oost-Vlaanderen en nadien het NPC
111 bekrachtigen de aanvraag. Het secretariaat van TOFAM Oost-Vlaanderen bevestigt
de beslissing aan de betrokken onderneming, met aanduiding van het aantal kwartalen
van vrijstelling en het aanvangskwartaal van vrijstelling. De notulen van het NPC worden
achteraf opgestuurd naar de onderneming.
b. Ofwel is de aanvraag tôt het bekomen van een vrijstelling van de 0,1 %-bijdrage niet voorzien
in een ondernemings-CAO of is deze wel voorzien maar niet ondertekend door aile
vakbondssecretarissen vertegenwoordigd in de syndicale delegatie:
i. De meest gerede partij stuurt aangetekend een verzoek aan de Voorzitter van de GPS
Oost-Vlaanderen en het secretariaat van TOFAM Oost-Vlaanderen om vrijgesteld te
worden van de 0,1 %-bijdrage en dit binnen 6 maanden te rekenen vanaf de datum van
erkenning door de Minister, met uitzondering van de ondernemingen, erkend in de loop
van 2005 of vôôr 31 maart 2006 die een aanvraag kunnen indienen vôôr 30 september
.-2006, met in bijlage het voormeld bewijs van erkenning als onderneming in
f nerstructurering en desgevallend de ondernemings-CAO.
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ii. De Voorzitter van de GPS Oost-Vlaanderen roept deze bijeen binnen de maand na de
aanvraag (datumstempel schrijven geldt). De GPS Oost-Vlaanderen behandelt de
aanvraag en nadien bekrachtigt het NPC 111 de beslissing van de GPS Oost-Vlaanderen.
Het secrétariat van TOFAM Oost-Vlaanderen bevestigt de beslissing aan de betrokken
ondememing, met desgevallend aanduiding van het aantal kwartalen van vrijstelling en het
aanvangskwartaal van vrijstelling. De notulen van het NPC worden achteraf opgestuurd
naar de ondememing.
3. De GPS Oost-Vlaanderen geeft automatisch vrijstelling van betaling van de bijdrage van 0,1 %
voor de dossiers ingediend volgens het hiervoorvermelde punt 1. en na eenparige beslissing de
dossiers ingediend volgens de hiervoorvernoemde punten 2.a. en 2.b. In voormelde gevallen
wordt de ondememing vrijgesteld voor een aantal kwartalen, volgens hiernastaand schéma:
a.
Duurtijd erkenning van de ondememing als in
moeilijkheden/in herstructurering (in maanden)
0 tôt < 6
Vanaf6tot< 12
Vanaf 12 tôt < 18
Vanaf 18

Aantal kwartalen vrijstelling
2
4
6
8

b. De vrijstelling gaat in vanaf het kwartaal volgend op het kwartaal van de erkenning.
Afdelino II
Onderneminqen die door de GPS Oost-Vlaanderen als dusdaniq erkend ziin:
De ondememing die niet erkend is als ondememing in moeilijkheden of in herstructurering door de
minister van Werk, kan eveneens een vrijstelling bekomen van de 0,1 %-bijdrage, mits het volgen
van de hiemavolgende procédure.
1. Ofwel is de aanvraag tôt het bekomen van een vrijstelling van de 0,1 %-bijdrage voorzien in een
ondernemings-CAO ondertekend door aile vakbondssecretarissen vertegenwoordigd in de
syndicale delegatie:
• De meest gerede partij stuurt aangetekend een verzoek aan de Voorzitter van de GPS OostVlaanderen en het secretariaat van TOFAM Oost-Vlaanderen om vrijgesteld te worden van de
0,1 %-bijdrage, met in bijlage de ondememings-CAO.
• De Voorzitter van de GPS Oost-Vlaanderen roept deze bijeen binnen de maand na de
aanvraag (datumstempel schrijven geldt). De GPS Oost-Vlaanderen en nadien het NPC 111
bekrachtigen de aanvraag. Het secretariaat van TOFAM Oost-Vlaanderen bevestigt de
beslissing aan de betrokken ondememing, met aanduiding van het aantal kwartalen van
vrijstelling en het aanvangskwartaal van vrijstelling. De notulen van het NPC worden achteraf
doorgestuurd naar de ondememing.
2. Ofwel is de aanvraag tôt het bekomen van een vrijstelling van de 0,1 %-bijdrage niet voorzien in
een ondememings-CAO of is deze wel voorzien maar niet ondertekend door aile
vakbondssecretarissen vertegenwoordigd in de syndicale delegatie:
• De meest gerede partij stuurt aangetekend een verzoek aan de Voorzitter van de GPS Oost/Oviaanderen en het secretariaat van TOFAM Oost-Vlaanderen om vrijgesteld te worden van de
/ /0,1 %-bijdrage, met in bijlage desgevallend de ondememings-CAO.

• De Voorzitter van de GPS Oost-Vlaanderen roept deze bijeen binnen de maand na de
aanvraag (datumstempel schrijven geldt). De GPS Oost-Vlaanderen behandelt de aanvraag
en nadien bekrachtigt het NPC 111 de beslissing van de GPS Oost-Vlaanderen. Het
secretariaat van TOFAM Oost-Vlaanderen betekent de beslissing aan de betrokken
ondememing, met desgevaliend aanduiding van het aantal kwartalen van vrijsteiling en het
aanvangskwartaal van vrijsteiling. De notulen van het NPC worden achteraf doorgestuurd
naar de ondememing.
In beide voormelde gevallen bepaalt de GPS Oost-Vlaanderen eenparig de duurtijd van de
vrijsteiling van betaiing van de 0,1 %-bijdrage gedurende een aantal kwartalen, met een maximum
van 8 kwartalen per aanvraag.
HOOFDSTUK 3: SLOTBEPALINGEN
Artikel 3
Deze collectieve arbeidsovereenkomst gaat in op 1 januari 2005.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde duur, doch elk der partijen kan
er een einde aan stellen, mits een vooropzeg van drie maanden in acht te nemen, per
aangetekende brief te richten aan de andere partij en aan de voorzitter van het Nationaal Paritair
Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw.
Opgemaakt in Gent/Zwijnaarde, op 15.05.2006 in 20 exemplaren, ieder van de ondertekende
partijen erkent een getekend exemplaar te hebben ontvangen.

Voor CCMB/ACV,

Wim SEBREGHTS,
Provinciaal Secretaris.

GORIA Oost- en West-Vlaanderen,

Peter LEYMAN,
Voorzitt€

r CMB/ABW,

Bernard SIMOENS,
Directeur.
Albert MOERMAN,
Provinciaal Secretaris.
Voor de ACLVB,
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Koen DE JAEGER,
Bestendig Secretaris.

Alain DEPOCRTER,
Directeur Sociale Zaken.
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Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique
Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische
bouw
Convention collective de travaU du 19 juin 2006
lectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2006

fASSOCIATION DES ENTREPRENEURS DE MONTAGE DE BELGIQUE
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CONFEDERATION DES SYNDft\Xj5 CFIRETIENS DE BELGIQUE
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CENTRALE GENERALE DES SYNDICATS LIBERAUX DE BELGIQUE
ALGEMENE CENTRALE DER LIBERAL! VAKBONDEN VAN BELGIË
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Fait à Bruxelles, le 19/06/06.
Gedaan te Brussel, 19/06/06.

