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ET PATISSERIES : Commission de differend -

C.P. INDUSTRIE

- Seance du 29.11.2000

Chapitre I - Champ
Art. 1. La presente convention collective de travail
aux
et
de la
patisserie (a
de la
118.05) et salons de consommation annexes.
Pour
ouvriers

de la presente convention collective de travail, y a lieu
et

par

Chapitre II - Composition.
Art. 2. La C.P. de
sur proposition du
du
Social et de
de la
patisserie et salons de consommation annexes, six
pour sieger au sein de la commission de differend de la boulangerie, patisserie (a
de la sousCP 118.05) et salons de consommation annexes,
delegues
et trois delegues des
Les trois delegues patronaux

designes par la
Confederation beige de la boulangerie,
dont un
les
a personnel.

Les trois delegues des travailleurs sont designes par les organisations
la C.P. de
Alimentaire.
II sera

procede a la designation de membres

Le mandat est revocable par
quelque cause que ce

representatives dans
En

qui
delivre. Au cas o
delivre procede a son

Art. 3. La commission de differend est
par le President du
boulangerie, patisserie et salons de consommation annexes.

les
fin pour

Social et de Garantie de la

Chapitre III - Mission et competence.
Art. 4. La commission de differend de la
patisserie (a
de la sousCP
118.05) et salons de consommation annexes est
au sein de la C.P. de
alimentaire en vue de
ou de
tout differend qui
de
ou qui
employeurs et travailleurs du
de la
patisserie (a
de la sousCP
et salons de consommation annexes.
Chapitre IV - Procedure.
Art. 5. La commission de differend sera saisie par la
au president de
commission.
La commission se

sur convocation du president.

La commission de different examine la question
date o
aura
saisie.
L'avis de cette commission sera
Chapitre V 1.12.2000

la plus diligente par une demande

devant

dans un P.V. de seance.

dans les

jours qui suivent

Art. 6. La
convention collective de travail
la
du 12.11.1997 (AR 17.6.1998)
relative a
et la
commission de
de la
patisserie (a
de la
118.05) et salons de
annexes.
ses
1.12.2000 et
en vigueur 30.6.2003.
par
pour une
an sauf
par une des parties,
au plus
tard trois mois avant
de la convention collective de travail par lettre recommandee a la
au president de la C.P. de
et aux organisations
a la C.P.

1.12.2000
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I - Toepassingsgebied.

Art. 1.
collectieve
van de
bij een banketbakkerij.

(met

is van toepassing op de
en de
van het
118.05) en de

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst
mannelijke en vrouwelijke arbeiders.

onder arbeiders

Hoofdstuk II Art. 2. Het P.C. voor de voedingsnijverheid
op
van de
van
van het
en
van de
banketbakkerij en verbruikszalen bij een
zes leden, om
zetelen in de
van de
banketbakkerij (met
uitzondering van het subPC 118.05) en verbruikszalen bij een banketbakkerij, te weten
afgevaardigden van de werkgevers en drie afgevaardigden van de
De drie afgevaardigden van de werkgevers
Banketbakkerij,
ondememingen met

door de

van de
er een de

en

De drie afgevaardigden van de werknemers worden aangesteld door de
in het P.C. voor de voedingsnijverheid.
Er

eveneens overgegaan worden tot de
zijn zullen de werkende leden hun

Het mandaat van de afgevaardigde is
geval een mandaat eindigt voor
in zijn

van

ook,

Wanneer zij

door de organisatie die het afgeieverd heeft. In
de organisatie die het heeft afgeieverd,

Art. 3. De geschillencommissie wordt
door de
van het Waarborg- en Sociaal
van de bakkerij, banketbakkerij en verbruikszalen bij een banketbakkerij.
Hoofdstuk III -

en

Art. 4. De geschillencommissie voor de
banketbakkerij (met uitzondering van het
subPC 118.05) en de verbruikszalen bij een banketbakkerij wordt
in de
van
het P.C. voor de voedingsnijverheid om elk
te
of bij te leggen dat zou
te
of dat zou
zijn tussen werkgevers en werknemers van de sector van de bakkerij,
banketbakkerij (met uitzondering van het subPC 118.05) en de verbruikszalen bij een banketbakkerij.
Hoofdstuk IV - Procedure.
Art. 5. De geschillen kunnen aanhangig gemaakt worden door de meest gerede partij door middel
van een aanvraag
aan de voorzitter van de
De

op oproeping van de voorzitter.

De Geschillencommissie
de
die haar wordt
volgend op de datum waarop het geschil regelmatig werd

de

dagen

Het advies van de

opgetekend

in een P.V. van de

V-

Art. 7. Deze CAO vervangt de CAO van 12.11.1997 (KB 17.6.1998) tot
en reglementering
van een
voor de
banketbakkerij (met
van het
subPC 118.05) en de verbruikszalen bij een banketbakkerij. Zij heeft uitwerking op datum
van 1.12.2000 en geldt tot 30.6.2003. Daama wordt zij stilzwijgend verlengd voor een periode
van een jaar, behoudens opzegging door een der
uiteriijk drie maanden voor het verstrijken
van de
per een ter post aangetekend
gericht aan de
van het P.C. voor de voedingsnijverheid en aan de
in het P.C. voor de voedingsnijverheid.

