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Correction du texte en néerlandais:

Verbetering van de Nederlandstalige tekst:

- l'article 2 doit être lu comme suit: « Ter uitvoering van
artikel 4 van de statuten vastgesteld bij de collectieve
arbeidsovereenkomst
van 12 april 1972, gesloten in het
Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot
oprichting van een Fonds voor bestaanszekerheid en tot
vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend
verklaard bij Koninklijk besluit van 2 juni 1972,
bekendgemaakt
in het Belgisch Staatsblad van 21 juni
1972, gewijzigd door de CAO'S van 12 december 1979,
van 13 november 1985, van 6 september 1989, van
10 juli 1991, van 30 juni 1993, van 7 december 1994, van
15 mei 1995, van 21 mei 1997, van 2 december 1998,
van 20 april 1999, van 13 juni 2001, 6 november 2002,
van 24 oktober 2007 en 30 september 2009, wordt het
bedrag van de bijdrage voor het dienstjaar 2016
vastgesteld op 0,40% van de onbegrensde brutolonen,
behoudens in geval van toepassing van artikel 4bis van
de voormelde collectieve arbeidsovereenkomst
van
12 april 1972 (1240/CO/116). ».

- artikel 2 moet als volgt gelezen worden: « Ter
uitvoering van artikel4 van de statuten vastgesteld bij de
colleciieve arbeidsovereenkomst
van 12 april 1972,
gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige
nijverheid,
tot oprichting
van een Fonds voor
bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten,
algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk besluit van
2 juni 1972, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad
van 21 juni 1972, gewijzigd door de CAO'S van
12 december
1979, van 13 november
1985, van
6 september 1989, van io juli 1991, van 30 juni 1993,
van 7 december 1994, van 15 mei 1995, van 21 mei 1997,
van 2 december 1998, van 20 april 1999, van 13 juni
2001, 6 november 2002, van 24 oktober 2007 en
30 september 2009, wordt het bedrag van de bijdrage
voor het dienstjaar 2016 vastgesteld op 0,40% van de
onbegrensde
brutolonen,
behoudens
in geval van
toepassing van artikel 4bis van de voormelde collectieve
arbeidsovereenkomst
van
12
april
1972
(1240/CO/116). »,
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Fonds social - Cotisation 2016
CCT du 16 septembre 2015 conclue au sein de la Commission Paritaire de l'industrie chimique relative à la
fixation du montant de la cotisation au "Fonds social de l'industrie chimique".

Article 1er• La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers
des entreprises ressortissant à la Commission Paritaire de l'industrie chimique.
Par "ouvriers" on entend: les ouvriers et les ouvrières.
Article 2. En exécution de l'article 4 des statuts fixés par la convention collective de travail du 12
avril 1972, conclue au sein de la Commission Paritaire de l'industrie chimique, concernant
l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts, rendue obligatoire par
arrêté royal du 2 juin 1972, publié au Moniteur belge du 21 juin 1972, modifiée par les CCT du 12
décembre 1979, du 13 novembre 1985, du 6 septembre 1989, du 10 juillet 1991, du 30 juin 1993,
du 7 décembre 1994, du 15 mai 1995, du 21 mai 1997, du 2 décembre 1998, du 20 avril 1999, du
13 juin 2001, du 6 novembre 2002, du 24 octobre 2007 et du 30 septembre 2009, le montant de la
cotisation pour l'exercice 2016 est fixé à 0,40% des salaires bruts non plafonnés, sauf dans le cas
de l'application de l'article 4bis de la convention collective de travail du 12 avril 1972
(1240/CO/116) précitée.
Article 3. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et cesse
d'être en vigueur le 31 décembre 2016.
La présente ÇCTsera déposéeau greffe.de la Direction.généraleHelations
collectives de travail
du Service publicfédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté
royal est demandée.

Sociaal Fonds - Bijdrage 2016
CAO van 16 september 2015 gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid tot vaststelling
van het bedrag van de bijdrage aan het "Sociaal Fonds van de scheikundige nijverheid".

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de
werklieden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de scheikundige
nijverheid.
Onder "werklieden" wordt verstaan: de werklieden en de werksters.
Artikel 2. Ter uitvoering van artikel 4 van de statuten vastgesteld bij de collectieve
arbeidsovereenkomst van 12 april 1972, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige
nijverheid, tot oprichting van een Fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn
statuten, algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk besluit van 2 juni 1972, bekendgemaakt in
het Belgisch Staatsblad van 21 juni 1972, gewijzigd door de CAO'S van 12 december 1979, van 13
november 1985, van 6 september 1989, van 10 juli 1991, van 30 juni 1993, van 7 december 1994,
van 15 mei 1995, van 21 mei 1997,·van 20 april 1999, van 13 juni 2001, 6 november 2002, van
24 oktober 2007 en 30 september 2009, wordt het bedrag van de bijdrage voor het dienstjaar 2016
vastgesteld op 0,40% van de onbegrensde brutolonen, behoudens in geval van toepassing van
artikel 4bis van de voormelde collectieve arbeidsovereenkomstvan
12 april 1972.
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Artikel 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst
van kracht te zijn op 31 december 2016.
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treedt in werking op 1 januari 2016 en houdt op

Deze CAO zal worden neergelegd ter griffie van de Algemene Directie Collectieve
Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg en de algemeen verbindende kracht bij Koninklijk besluit wordt gevraagd.
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