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HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied.

CHAP1TRE

Artikel

Article

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, de werklieden en de werksters van de ondernemingen die
onder het
Paritair
voor het koetswerk.

La presente convention collective de travail
aux employeurs,
ouvriers et ouvrieres des entreprises
a la Sous-commission paritaire pour
la carrosserie.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst
onder "werklieden" verstaan: de
werklieden of de werksters.

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

HOOFDSTUK II. - Buitengewone bijdrage.

CHAPITRE

Art. 2.

Art. 2.

Overeenkomstig artikel
§ 3. en § 4. van de statuvan het "Sociaal fonds voor de koetswerkondernegeordend door de collectieve arbeidsovereenkomst van
juni
wordt een buitengewone
bijdrage bepaald vanaf 1 oktober

a
31 .§ 3. et § 4. des statuts du
"Fonds social des entreprises de carrosserie" coordonpar la convention collective de travail du 10 juin
une cotisation extraordinaire est fixee a
du
1999.

Art. 3.

Art. 3.

Deze buitengewone bijdrage is van 1 oktober
vastgesteld:

Cette cotisation speciale est fixee
du
1999:

suit a partir

- 0,42 % van de niet-begrensde brutolonen van de
werklieden.

- 0,42 % des salaires bruts non
vriers.

des ou-
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2.

HOOFDSTUK III. - Inning en invordering.

CHAPITRE III. - Perception et recouvrement.

Art. 4.

Art. 4.

De inning en invordering van de bijdragen worden
door de Rijksdienst voor Sociale
verzekerd
toepassing van
7 van de Wet van 7 januari
1958
de Fondsen voor bestaanszekerheid.

La perception et recouvrement des cotisations sont
assures par
National de
Sociale en
application de
7 de la Loi du 7 Janvier 1958
relative au Fonds de

HOOFDSTUK IV. - Duur.

CHAPITRE IV. -

Art. 5.

Art. 5.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is geldig vanaf
1 oktober
en
voor onbepaalde duur.

La
convention collective de travail est valable
a partir du 1er octobre 1999 pour une

Zij kan door een van de
worden opgezegd
een opzegging van zes maanden betekend bij
een ter post aangetekende brief, gericht aan de Voorzitter van het Paritair Subcomite voor het koetswerk.

peut
par
des parties
nant un
de six
par lettre
a la poste
au President de la Souscommission paritaire pour la carrosserie.
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