Convention collective de travail du 6
sein de la Commission paritaire de
credit-temps.

2001 , conclue au
verriere, concernant

I - CHAMP
Article
La presente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des
entreprises
a la Commission paritaire de
verriere.
Pour
ouvriers et

de la presente convention collective de travail, on entend par

ouvriers

II - MESURES RELATIVES AU CREDIT-TEMPS
Article 2.
A
du
Janvier 2002, les parties signataires appliqueront le
legal du credittemps
que
par la convention collective de travail n° 77 conclue au sein du
National du Travail le 14
2001 et rendue obligatoire par arrete royal du 13 mars
Les sous-signants

que les ouvriers
par les regions
les

peuvent faire

usage des primes

TITRE III - DUREE DE LA CONVENTION
Article 3.
La presente convention collective de travail entre en vigueur le
pour une

Janvier 2002 et est conclue

pourra, en tout ou en partie,
ou
a la demande de la partie la plus
diligente, moyennant un
de trois
par lettre
a la poste au
President de la Commission paritaire et aux organisations
au sein de la
Commission paritaire de I'industrie verriere.
L'organisation qui prend I'initiative de la revision ou de la
motifs.

doit en indiquer les

La presente convention collective de travail sera
au
du Service des Relations
collectives du travail du Ministere de I'Emploi et du Travail et la force obligatoire par arrete
royal sera
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NR.

Collectieve
de schoot van het
het tijdskrediet.

van 6 december 2001, gesloten in
Comite voor het glasbedrijf,

I - TOEPASSINGSGEBIED
1.
De huidige collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de
en de
van de ondernemingen
onder het Paritair Comite voor het glasbedrijf
Voor de toepassing van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst, worden onder
"werklieden"
arbeiders
arbeidsters verstaan.

TITEL II - MAATREGELEN BETREFFENDE HET
Artikel 2.
De
vanaf 1 januari 2002 het wettelijke stelsel van het
tijdskrediet toepassen
in de collectieve arbeidsovereenkomst
gesloten in
de schoot van de Nationale Arbeidsraad op 14 februari 2001 en algemeen verbindend
verklaard bij koninklijk
van
De
verklaren dat de werklieden gebruik kunnen
van de
aanmoedingspremies die door de gewesten en/of de gemeeschappen toegekend worden.

TITEL III - DUUR VAN DE OVEREENKOMST
Artikel 3.
De huidige collectieve arbeidsovereenkomst
gesloten voor een onbepaalde duur.

van kracht op 1 januari 2002 en

Zij kan, op verzoek van de meest gerede
geheel of gedeeltelijk worden herzien of
opgezegd
een opzeggingstermijn van drie maanden betekend via een ter post
aangetekend
aan de
van het Paritair Comite en aan de erin
organisaties.
De organisatie die het initiatief tot herziening of opzegging neemt, moet de redenen ervan
opgeven.
De huidige collectieve arbeidsovereenkomst
worden neergelegd ter
van de Dienst
van de collectieve
van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid en
een aanvraag tot algemene verbindend verklaring bij koninklijk besluit zal worden gevraagd.
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