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COTISATION
DE

AU FONDS

CHAPITRE I. - Champ d'application
Article
La presente

collective de travail
aux
ouvriers et ouvrieres des
la Sous-commission paritaire des electriciens: installation et distribu-

tion.

Art. 2.
Pour
de la presente convention collective de travail, on entend par "ouvriers":
ouvriers et les ouvrieres.

CHAPITRE II. -

speciale

Art. 3.
A

du er
a 0,30%, est
cotisation speciale sera

la cotisation speciale, qui du er
a 0,20 % des salaires
non
aux initiatives de formation,
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I

au
des ouvriers.
par le secteur.

III. - Perception et recouvrement

Art. 4.
La perception et le recouvrement des cotisations sont assures par
national de securite
sociale en application de
7 de la Loi du 7 Janvier 1958 relative aux Fonds de securite

CHAPITRE IV. - Duree

Art. 5.
La presente convention collective de travail entre en
pour une duree
peut

par une des parties
a la poste,
au President de la
installation et distribution.
Ce preavis peut prendre effet au

le

Janvier 2001 et est valable

preavis de six mois,

par
des electriciens:

Janvier 2002 au plus tot.

Lorsqu'une des parties veut
la presente convention collective,
convoquer trois mois
que le preavis ne
effectivement effet, toutes
en expliquer les raisons et en
temps presenter et discuter des propositions
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- Electriciens
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s'engage a
parties
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HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Deze collectieve
van toepassing op de werkgevers, de werklieden en de
werksters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomite voor de
installatie en

Art. 2.
Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt onder "werklieden"
de werklieden of de werksters.

HOOFDSTUK II. -

bijdrage

Art. 3.
1
2001 wordt de buitengewone bijdrage, die
1
1999 tot en met
december 1999 0,30% bedroeg, gebracht op 0,20 % van de niet-begrensde
van de
werklieden.
Deze buitengewone bijdrage wordt
sectoraal worden bepaald.
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2 7 -09- 2000

in het kader van

die

HOOFDSTUK HI. - Inning en invordering

Art. 4.
De inning en de invordering van de bijdragen worden door de
verzekerd bij toepassing van
7 van de Wet van 7
voor bestaanszekerheid.

Sociale Zekerheid
betreffende de Fondsen

HOOFDSTUK IV. - Duur

Art. 5.
Deze collectieve
duur.

is geldig

Zij kan door een van de
bij een ter post
elektriciens: installatie en
Deze opzegging kan slechts
Indien een van de
eenkomst,
partijen bij

1 januari

en

voor onbepaalde

worden opgezegd mits een opzegging van 6 maanden, betekend
brief, gericht
de
het
voor de

ten vroegste vanaf 1 januari 2002.

wenst over te
tot de opzegging van deze collectieve arbeidsoverer zich toe 3 maanden voordat de opzegging
kan ingaan
te brengen
de redenen van de opzegging toe te lichten en
in te dienen en te bespreken.
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