Paritair Comite voor de scheik

Commissi ohj^aritaire de rindustrie chimique

Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 1

Convention collective de travail du *$£.

Vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het
"Sociaal Fonds van de scheikundige nijverheid"

Fixation du montant de la cotisation au "Fonds social de rindustrie chimique"

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is
van toepassing op de werkgevers en op de werklieden van de ondernemingen die ressorteren onder
het Paritair Comite voor de scheikundige nijverheid.

Article ler. La presente convention collective de
travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers
des entreprises ressortissant a la Commission paritaire de Vindustrie chimique.

Onder "werklieden" wordt verstaan : de werklieden
en de werksters.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrieres.

Art. 2. Ter uitvoering van artikel 4 van de statuten
vastgesteld bij de collectieve arbeidsovereenkomst
van 12 april 1972, gesloten in het Nationaal Paritair
Comite voor de scheikundige nijverheid, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en
tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verldaard bij koninklijk besluit van
2 juni 1972, bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad van 21 juni 1972, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomsten van
12 december 1979 en 13 november 1985, respectievelijk algemeen verbindend verklaard bij de koninklijke besluiten van 8 mei 1980 en
17 September 1986, bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad van 27 augustus 1980 en van
8 oktober 1986, wordt het bedrag van de bijdrage
voor het dienstjaar 200f vastgesteld op 0,40 pet.
van de onbegrensde brutolonen, behoudens in geval
van toepassing van artikel 4bis van de voormelde
collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 1972.

Art. 2. En execution de 1'article 4 des statuts fixes
par la convention collective de travail du
12 avril 1972, conclue au sein de la Commission
paritaire nationale de rindustrie chimique, concernant Institution d'un fonds de securite d'existence
et la fixation de ses statuts, rendue obligatoire par
arrete royal du 2 juin 1972, public au Moniteur
beige du 21 juin 1972, modifie par les conventions
collectives de travail des 12 decembre 1979 et
13 novembre 1985, rendues obligatoires respectivement par les arretes royaux des 8 mai 1980 et
17 septembre 1986, publics au Moniteur beige des
27 aout 1980 et 8 octobre 1986, le montant de la
cotisation pour 1'exercice 200r/est fixe a 0,40 p.c.
des salaires bruts non plafonnes, sauf dans le cas de
Tapplication de 1'article 4bis de la convention collective de travail du 12 avril 1972

Art. 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt
in werking op 1 januari 200tf en houdt op van
kracht te zijn op 31 december 200'1j.
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Art. 3. La presente convention collective de travail
entre en vigueur le ler janvier 200T/et cesse d'etre
en vigueur le 31 decembre 200"/.

