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Mijnheer de voorzitter,

Conform artikel 20 van de colleerleve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2004 tot organisatie
van het statuut van de syndicale afvaardiging van de arbeiders in de bouwbedrijven, brengen wij
u ter kennis dat wij deze overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn v@_rt1fmäanâ9rl:',De
representatieve syndicale organisaties van de arbeiders van de bouwnijverherèf11~ers
aangekondigd dat er' sociale verkiezingen zullen moeten worden georganiseerd in de
bouwbedrijven in 2016.
Deze cao van 29 januari 2004 legt een statuut vast voor de syndicale afvaardiging arbeiders die
niet langer aangepast is aan deze nieuwe situatie. De cao zal dus aflopen op 31 december 2015.
Met de meeste achting,
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" en est également ainsi lorsque l'employeur a
licencié le délégué pour motifs graves et que le
tribunal compétent déclare le licenciement non
fondé.

Dit is eveneens het geval wanneer de werkgever
de afgevaardigde wegens dringende redenen heeft
ontslagen en de bevoegde rechtbank het ontslag
ongegrond verklaart.

Hoofdstuk 11. Slotbepaling

Chapitre 11. Disposition Finale

Artikel 20. Deze collectieve arbeidsovereenkomst
vervangt deze van 30 april 1998, gesloten in het
Paritair Comité voor het bouwbedrijf houdende
statuut van de syndicale afvaardigingen.

Article 20. La présente convention collective de
travail remplace celle du 30 avril 1998, conclue au
sein de la Commission paritaire de la construction,
portant statut des délégations syndicales.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst
treedt in
werking op 1 januari 2004. Zij wordt gesloten voor
een onbepaalde tijd.

La présente convention collective de travail entre
en vigueur le 1 er janvier 2004. Elle est conclue
pour une durée indéterminée.

€Jet-ti.~'ore'

Elle peut être dénoncée par chacune des parties
moyennant un préavis de six mois notifié par lettre
recommandée
adressée
au Président de la
Commission paritaire de la construction.

Zij kan worden op~ez
der partijen
mits opzegging van es maanden b
kend bij een
ter post aanqetekt de-tJfie
gericht aan de
Voorzitter van het Paritair Comité voor het
Bouwbedrijf.
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