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PARITAIR COMITE VOOR DE METAAL-, MACHINE- EN ELEKTRISCHE BOUW
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 20 SEPTEMBER 2011 IN
UITVOERING VAN ARME!. 7 §1 VAN HET NATIONAAL AKKOORD 2011-2012
PARITAIR COMITE 111.1 & 2
Tussen AGORIA Oost- en West-Vlaanderen, Federatie van de Technologische Industrie,
vertegenwoordigd door Luc Desplentere, Voorzitter en Stephan Vanhaverbeke, Directeur
enerzyds,
en
- ACV-CSC Metea, vertegenwoordigd door Jan Maeseele, Provinciaal Zoneverantwoordelijke
West-Vlaanderen
- ABVV-Metaal, vertegenwoordigd door John Debrouwere, Provinciaal Secretaris
- ACLVB, vertegenwoordigd door Geert De Rous, Bestendig Secretaris
anderzijds,
wordt volgencle collectieve arbeidsoVereenkomst afgesloten:
Artikel 1: Toepassingseebied

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 de
provincie West-Vlaanderen.
Zij is niet van toepassing op deze ondernemingen, gevestigd in de provincie West-Vlaanderen voor
wie artiket 7 § 2 van het Nationaal Akkoord 2011-2012 Paritair Comité 111.1 & 2 van toepassing is.
Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder arbeiders verstaan: de
arbeiders en arbeidsters.
Artlkel 2: Doel

Met deze collectieve arbeidsovereenkomst geven partYen uitvoering aan artikel 7§1 - Sectoraal
pensioenfonds of altematieve evenwaardige aanwending Verhoging van de bijdrage sectoraal
pensioenfonds met 0,2 % of altematieve evenwaardige besteding - van voormeld Nationaal Akkoord
2011-2012.
Artikel 3: invelling

Partijen opteren voor een verhoging van de bijdragen aan het Fonds voor Bestaanszekerheid
bestemd voor het sectoraal pensioenfonds.
Deze bijdrage zal dan ook voor deze ondernemingen, die ressorteren onder onderhavige collectieve
arbeidsovereenkomst, vanaf 1 januari 2012 opgetrokken worden tot 1,80 % en vanaf 1 januari 2013
Lot 1,90 %.
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ArtIkel 4: Duur
Deze collectieve arbeiclsovereenkomst gaat in op 20 september 2011 en wordt afgesloten voor
onbepaalde duur. leder van de partijen kan aan deze collectieve arbeidsovereenkomst een einde
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 Paritair Comité voor de metaal-, machine- en
elektrische bouw.
Opgemaakt te Bnagge op 20 september 2011 in 6 exemplaren, leder van de ondertekenende pariijen
erkent een getekend exemplaar te hebben ontvangen.

