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Paritair Comité voor de metaal-, machine- en
elektrische bouw

Commission paritairedes constructions
métallique, mécanique et électrique

Collectieve arbeidsovereenkomst
van 19januari 2015

Convention collective de travail
Du 19janvier 2015

Enig artikel. Bekrachtigd is de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst
van 9 december 2014 betreffende de
eindejaarspremie voor de gewestelijke paritaire
sectie Antwerpen-Limburg.

Article unique. Est approuvée la convention
collective de travail, reprise en annexe, du 9
décembre 2014 relative à la prime de fin d'année
pour la section paritaire Anvers-Limbourg.

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST
TOT WIJZIGING
PROVINCIALE CAO LIMBURG EINDEJAARSPREMIE PC 111
Tussen enerzijds AGORIA VZW, gevestigd te 1030 Brussel, A. Reyerslaan 80, vertegenwoordigd
door Dhr. Jan De Kesel, Director social affairs,
en anderzijds de ondertekenende
ACV-CSC Metea"
7,3530 Houthalen

vakbonden:

vertegenwoordigd

ABW-Metaal,
vertegenwoordigd
59,3700 Tongeren
ACLVB, vertegenwoordigd
Hasselt

door Dhr. Peter Kunnen, Hoofdsecretaris,

door de heer R. Champagne,

Provinciaal Voorzitter, Jekerstraat

door de heer Luc Nijs, Bestendig Secretaris, Jeneverplein 2 bus 2, 3500

wordt volgende collectieve arbeidsovereenkomst

Artikel1.

Guldensporenlaan,

gesloten

Toepassingsgebied

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, werklieden en
werksters van de ondernemingen van de metaalbouw welke ressorteren onder het Nationaal Paritair
Comité voor de metaal- machine- en elektrische bouw gevestigd in de provincie Limburg.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op de ondernemingen welke bruggen
en metalen gebinten monteren.

Artikel 2. Wijzigende

bepaling

Art, 5 van de cao van 20 februari 1989 betreffende de toekenning van een elndeiaarsprernie'In de
metaalverwerkende nijverheid van de provincie Limburg, algemeen verbindend verklaard bij K.B,
van 15 februari 1990, B,S. 22 maart 1990, wordt aangevuld met een punt f)
f) Aan de werklieden en werksters van wie de arbeidsovereenkomst
medische overmacht.

wordt beëindigd wegens

Artikel 3. Sociale vrede
Partijen komen overeen dat er met betrekking tot de onderwerpen die geregeld worden door deze
collectieve arbeidsovereenkomst, geen bijkomende eisen kunnen gesteld worden,

Artikel 4. Algemeen

verbindend

verklaring

Partijen bevestigen de algemeen verbindend verklaring eveneens voor deze bepaling van de carr I
I
I
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Artikel 5. Duur en inwerkingtreding
Deze collectieve arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde duur.

treedt in werking op 9 december 2014 en wordt geSlotei·
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Deze CAO wijzigt de volgende cao:
cao van 20 februari 1989 betreffende de toekenning van een eindejaarspremie in de
metaalverwerkende nijverheid van de provincie Limburg, algemeen verbindend verklaard bij K.B.
van 15 februari 1990, B.S. 22 maart 1990.
(22-- ç /5)
Elk der ondertekenende partijen kan deze overeenkomst opzeggen mits een opzeggingstermijn van
drie maanden te betekenen aan de andere partij door middel van een aangetekend schrijven. Deze
opzeggingstermijn gaat in op de eerste van de maand volgend op de maand van betekening.
Opgemaakt te Hasselt op 9 december 2014 in evenveel exemplaren als er ondertekenende partijen
zijn, waarvan elk der ondertekenende partijen verklaart een getekend exemplaar ontvangen te
hebben. Eén getekend exemplaar zal neergelegd worden ter griffie van de Dienst Collectieve
Arbeidsbetrekkingen bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg.
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ABVV-Metaal

Dhr. Rohnny Champagne
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Dhr. Luc Nijs
Bestendig Secretaris
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