Commission

pour

Convention collective de travail du 9 octobre 2000
relative
eontrat de

La

convention collective de travail est applicable aux employeurs
de la Commission Paritaire pour

occasionnel

par eux

Art.2 Les parties

au champ

et au personnel

et

que vise a I'art. 8 bis de I'A.R. du 28 novembre 1969

declarent que les

a la

du personnel saisonnier et occasionnel vise a

I'art. 8 bis de I'A.R. du 28 novembre 1969 sont mentionnees dans le registre de presence et sur la
carte

vises a I'A.R. du 9 juillet 2000 (MB

En application de I'art. 9 de la
soussignees

du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les parties

n'y a pas lieu

les prestations

juillet 2000)

de eontrat de travail distinct par ecrit pour

par le personnel saisonnier et occasionnel.

Les parties soussignees

que les prestations sont

reprises sur la carte

et dans le registre de presence.

Art. 4

convention collective de travail a
entre en vigueur au

conclue pour une

juillet 2000

Chacune des parties soussignees peut la
au president de la Commission Paritaire pour

un

de 6

par

or de
Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder
het

van het

Comite voor de

werkgestelde seizoen- en
1969

en op het door hen

zoals bedoeld in art. 8 bis van het KB van 28
de sociale

De ondertekenende

stellen dat de prestaties van het seizoen - en gelegenheidspersoneel

bedoeld in art. 8 bis van het KB van 28 november 1969
en op de

worden in het

bedoeld in het KB van 9

2000 (BS 18

2000)

toepassing van het art. 9 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
komen de ondertekenende partijen overeen dat er voor de prestaties verricht door het seizoen- en
gelegenheidspersoneel geen afzonderlijke

van de arbeidsovereenkomst

te gebeuren.
De ondertekenende partijen wijzen op het feit dat de prestaties reeds worden opgenomen op de
landbouwkaart en in het aanwezigheidsregister.

Art. 4 Deze collectieve arbeidsovereenkomst is afgesloten voor een onbepaalde duur.
Zij treedt in werking op 1 juli 2000
Zij kan door elk van de ondertekenende partijen worden opgezegd met een
6

die via een

Comite voor de Landbouw

schijven wordt betekend aan de

van
van het Paritair

