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Artikel

Article

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

La presente convention collective de travail s'applique
aux employeurs, aux ouvriers et ouvrieres des
entreprises de garage
a la Souscommission paritaire pour la carrosserie.

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

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

Art. 2.
De statuten van het "Sociaal fonds voor de koetswerkzijn bijgevoegd in bijlage.

Les statuts du "Fonds social des entreprises de carrosserie" sont joints en annexe.

Art. 3.

Art. 3.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in
wer- king op 1 januari 1999 en is gesloten voor
onbepaal- de duur.

La presente convention collective de travail entre en
vigueur au
Janvier 1999 et est conclue pour une

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

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

Art. 4.

Art. 4.

De collectieve arbeidsovereenkomst van
1997,
het "Sociaal fonds voor de koetswerkgeregistreerd onder het nummer
wordt opgeheven.

La convention collective de travail du 12
1997,
concernant "Fonds social des entreprises de carrosserie",
sous le
est
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2.

STATUTEN

HOOFDSTUK I. - Benaming,
duur.

STATUTS

opdrachten,

Benaming.

CHAPITRE

- Denomination, siege, missions,

Denomination.

1.

Article 1er.

Er wordt een Fonds voor bestaanszekerheid opgericht
bij collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november
1967, algemeen bindend verklaard bij koninklijk
besluit van
(Belgisch Staatsblad 5
genaamd het
fonds voor de koetswerkin deze statuten het Fonds
genoemd.

II est
par la convention collective de travail
30 novembre
par
royal
du 15 mars 1968 (Moniteur beige du 5
1968) un
Fonds de securite
denomme "Fonds social
des entreprises de
Fonds.

2. Zetel.

2. Siege.

Art. 2.

Art. 2.

De maatschappelijke zetel van het Fonds is te Brussel
gevestigd. Hij kan, bij beslissing van het Paritair
Subcomite voor het koetswerk, naar
andere
plaats in
worden overgebracht.

Le siege social du Fonds est
a Bruxelles. II peut
par decision de la Sous-commission
paritaire pour la carrosserie, a tout autre endroit en
Belgique.

3. Opdrachten.

3. Missions.

Art. 3.

Art. 3.

Het Fonds

opdracht:

Le Fonds a pour missions:

de inning en de invordering van de bijdragen ten
van de in
5 bedoelde
te
regelen en te

la perception et le recouvrement des cotisations
a charge des employeurs vises a
5;

3.2. de toekenning en de uitkering van aanvullende
sociale voordelen te regelen en te verzekeren;

3.2. I'octroi et le versement d'avantages sociaux

3.3. de vakbondsvorming van de werklieden te
bevorderen;

3.3. de favoriser la formation syndicate des ouvriers;

3.4. de vorming en informatie van de werkgevers te
bevorderen;

3.4. de stimuler la formation et
employeurs;

3.5. jaarlijks tewerkstellingsattesten af te leveren
aan de werklieden van de ondernemingen
onder het Paritair
voor het
koetswerk;

3.5. la
annuelles de travail
aux ouvriers des entreprises qui
a la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

3.6. een
van de
en sommige initiatieven
van de v.z.w. Educam te financieren volgens
door de raad van bestuur vastgestelde regels;

3.6. le
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T.
3.

3.7. ten

van bijzondere bijdragen.

3.7. la prise en charge de

4.

4. Duree.

Art. 4.

Art. 4.

Fonds wordt opgericht voor onbepaalde tijd.

Le Fonds est

pour

cotisations

duree

HOOFDSTUK II. - Toepassingsgebied.

CHAPITRE II. - Champ

Art. 5.

Art. 5.

zijn van toepassing op de
werkgevers, de werklieden en de werksters van de
ondernemingen die
onder het Paritair
voor het koetswerk.

Les presents statuts
ouvriers et ouvrieres des entreprises
Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Met "werklieden" wordt bedoeld de werklieden en de
werksters.

Par "ouvriers", on entend

HOOFDSTUK III. - Statutaire opdrachten van het
Fonds.

CHAPITRE III. - Missions statutaires

1. Inning en invordering van de bijdragen.

ouvriers et

aux
a la

ouvrieres.

Fonds.

Perception et recouvrement des cotisations.
Art.6.

Het Fonds is gelast de inning en de invordering van
de bijdragen ten laste van de in
5 bedoelde
werkgevers te regelen en te verzekeren.

Le Fonds est charge de
et d'assurer la
perception et recouvrement des cotisations a charge
des employeurs vises a
5.

2. Toekenning en uitkering van de aanvullende vergoedingen.

2. Octroi et versement des

Aanvullende
werkloosheid.

bij tijde-

2.1. Indemnite

Art. 7.

Art. 7.

§ 1. De bij artikel 5 bedoelde werklieden
voor
werkloosheidsuitkering of halve werkloosheidsuitkering erkend door de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening en voorzien bij de
en 51 van de Wet van 3
de arbeidsovereenkomsten (schorsing van de overeenkomst in
van sluiting
van de onderneming tijdens de jaarlijkse vakantie en volledige schorsing van de uitvoering van
de overeenkomst of invoering van een regeling
van
arbeid omwille van
redenen) recht, ten laste van het Fonds, op de
bij artikel 7 voorziene vergoeding, voor zover zij
volgende

§
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tempo-

Les ouvriers vises a I'article 5 ont
a charge
du Fonds, pour chaque indemnite de chomage ou
de chomage reconnue par
national de
et prevue par les articles 28,
et 51 de la Loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail (suspension du contrat en cas
de fermeture de
pendant les vacances
annuelles et suspension totale de
du
contrat ou instauration d'un regime de travail
temporaire pour raisons
a
prevue a I'article 7, dans la mesure ou
remplissent les conditions suivantes:
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-

bij toepassing
van de reglementering op de werkloosheidsuitkering genieten;

- op het ogenblik der werkloosheid, in dienst
van de werkgever zijn.
§ 2. Het bedrag van de aanvullende werkloosheidsvergoeding wordt vastgesteld op:

-

des allocations de
en
application de la reglementation sur
allocations de chomage;

-

au service de
chomage.

au moment du

§ 2. Le montant de
chomage est fixe a:

complementaire de

- 200,00 BEF. per volledige werkloosheidsuitkering betaald in toepassing van de reglementering op de werkloosheidsverzekering;

- 200,00 BEF. par indemnite complete de
chomage, payee en application de la regiementation sur I'assurance-chomage;

-

-

BEF. per halve
ring betaald in toepassing van de reglementering op de werkloosheidsverzekering.

2.2. Aanvullende
ledige werkloosheid.

bij vol-

BEF. par
de chomage
payee en application de la reglementation sur

2.2. Indemnite complementaire en cas de chomage
complet.

Art. 8.

Art. 8.

De bij
5 bedoelde werklieden hebben, ten
van het Fonds, voor
werkloosheidsuit kering
recht op de bij artikel 7 § 2, voorziene vergoeding, met
een maximum van
200 dagen en 300
dagen per
naargelang zij op de eerste werkloosheidsdag minder dan 45 jaar
zijn of 45 jaar en
ouder zijn, en voor zover zij volgende

Les ouvriers vises a
5 ont droit a charge du
Fonds, pour
indemnite de chomage, a
a I'article 7 § pour un maximum de
respectivement 200 jours et 300 jours par cas,
qu'ils sont, au premier jour du chomage, ages de
de 45 ans ou de 45 et plus, et dans la mesure
remplissent les conditions suivantes:

werkloosheidsuitkeringen genieten in toepassing
van de wetgeving op de werkloosheidsverzekering;

beneficier des
de chomage en application de la legislation sur I'assurance-chomage;

2. door een in artikel 5 bedoelde werkgever ontslagen geweest zijn;

2. avoir ete
5;

par un employeur vise a I'article

3. op het ogenblik van het ontslag', ten minste vijf jaar
tewerkgesteld zijn in een of meerdere ondernemingen die onder een van de volgende paritaire
of paritaire

3. au moment du
avoir ete
pendant cinq
au moins dans une ou
plusieurs entreprises
a une des Commissions paritaires ou Sous-commissions paritaires
suivantes:

Paritair Comite voor de ijzernijverheid (Paritair
Comite 104);

- Commission paritaire de
(Commission paritaire 104);

Paritair Comite voor de
ferro metalen (Paritair Comite

- Commission paritaire des
(Commission paritaire 105);

van non-

non-ferreux

Paritair Comite voor de metaal-, machine- en
elektrische bouw (Paritair Comite

- Commission paritaire des constructions
et
(Commission paritaire

Paritair Subcomite voor de
en distributie (Paritair Subcomite

- Sous-commission paritaire des
installation et distribution (Sous-commission paritaire
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-

Subcomite voor
Subcomite 149.2);

koetswerk

- Paritair Subcomite voor de
ritair Subcomite 149.3);

- Sous-commission paritaire pour la
(Sous-commission paritaire 149.2);
(Pa-

- Sous-commission paritaire pour
metaux
(Sous-commission paritaire 149.3);

- Paritair Subcomite voor de metaalhandel (Paritair Subcomite 149.4);

- Sous-commission paritaire pour commerce du
metal (Sous-commission paritaire 149.4);

- Paritair Comite voor het garagebedrijf (Paritair
Comite

- Commission paritaire des
(Commission paritaire

- Paritair Subcomite voor de
metalen (Paritair Subcomite 142.1);

- Sous-commission paritaire pour la recuperation
de metaux (Sous-commission paritaire 142.1);

- Paritair Comite voor de
hand (Paritair Comite 147).

van
met de

- Commission paritaire de
(Commission paritaire 147).

2.3. Aanvullende

2.3.

Art. 9.

Art. 9.

§

§

De bij
ten

5 bedoelde
hebben na
dagen ononderbroken
ten gevolge van ziekte of
ongeval, met
van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van beroepsziekte of
ongeval
ten
van het Fonds, op een
ter
van de
voor ziekte- en
voor
zover volgende
- de
ziekte- en invaliditeitsverzekering
van de

- op het ogenblik
voordoet, in
bedoelde

van de
bij

de ongeschiktheid
van een in artikel 5

§ 2. Het
bedrag van de bij artikel 9 bedoelde vergoeding

de garage

a la main

complementaire de

Les ouvriers vises a
5 ont
a charge
du Fonds apres soixante
au
d'incapacite
de travail pour cause de
maladie ou d'accident, a
de
de travail pour cause de maladie proou d'accident de travail, a une
complementaire aux indemnites de
I'assurance maladie-invalidite dans la mesure ou
les conditions
-

des indemnites d'incapacite de travail de I'assurance maladie-invalidite en application de la legislation en la

- au moment ou debute I'incapacite,
au service d'un employeur vise a
5.
§ 2. Le
I'article 9 est fixe

de I'allocation
suit:

a

- 3.000,00 BEF. na de eerste 60 dagen ononderbroken ongeschiktheid;

- 3.000,00 BEF. apres les 60 premiers jours
d'incapacite ininterrompue;

- 3.000,00 BEF.
na de eerste 120 dagen
ononderbroken ongeschiktheid;

- 3 000,00 BEF. en plus apres les 120 premiers
jours d'incapacite ininterrompue;

- 3.900,00 BEF. meer na de eerste 180 dagen
ononderbroken ongeschiktheid;

- 3.900,00 BEF. en plus apres les 180 premiers
jours d'incapacite ininterrompue;

- 3.900,00 BEF. meer na de eerste 240 dagen
ononderbroken ongeschiktheid;

-

- 3.900,00 BEF. meer na de eerste 300 dagen
ononderbroken ongeschiktheid;

- 3.900,00 BEF. en plus apres les 300 premiers
jours
ininterrompue;

- 3.900,00 BEF. meer na de eerste 365 dagen
ononderbroken ongeschiktheid;

- 3.900,00 BEF. en plus apres les 365 premiers
jours
ininterrompue;
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- 3.900,00 BEF.
ononderbroken

na

eerste 455 dagen

- 3.900,00 BEF. en plus apres
455 premiers
jours d'incapacite ininterrompue;

- 3.900,00 BEF. meer na de eerste 545 dagen
ononderbroken ongeschiktheid;

- 3.900,00 BEF. en plus apres les 545 premiers
jours
ininterrompue;

- 3.900,00 BEF. meer na de eerste 635 dagen
ononderbroken ongeschiktheid;

- 3.900,00 BEF. en plus apres les 635 premiers
jours d'incapacite ininterrompue;

- 3.900,00 BEF. meer na de eerste 725 dagen
ononderbroken ongeschiktheid;

- 3.900,00 BEF. en plus apres les 725 premiers
jours d'incapacite ininterrompue;

- 3.900,00 BEF. meer na de eerste
ononderbroken ongeschiktheid;

- 3.900,00 BEF. en plus apres les
jours d'incapacite ininterrompue;

dagen

premiers

- 3.900,00 BEF. meer na de eerste 905 dagen
ononderbroken ongeschiktheid;

- 3.900,00 BEF. en plus apres les 905 premiers
jours d'incapacite ininterrompue;

- 3.900,00 BEF. meer na de eerste 995 dagen
ononderbroken ongeschiktheid.

- 3.900,00 BEF. en plus apres les 995 premiers
jours
ininterrompue.

§3. Een arbeidsongeschiktheid kan, ongeacht de

slechts aanleiding geven tot de toekenning van een enkele reeks vergoedingen; het
in eenzelfde ziekte wordt
integraal
van de vorige ongeschiktheid wanneer die zich voordoet binnen de
eerste
dagen volgend op het einde van
die periode van arbeidsongeschiktheid.

§3. Quelle que soit sa
ne peut donner

une
de travail
a
que d'une
- la rechute est
faisant
de I'incapacite
si
dans les quatorze premiers jours suivant la fin de cette periode
d'incapacite de travail.

2.4. Aanvullende vergoeding voor oudere zieken of
oudere werklozen.

2.4. Indemnite complementaire pour les ouvriers ages,
malades ou

Art. 10.

Art. 10.

De in
5 bedoelde werklieden die volledig
werkloos worden gesteld of verkeren in een toestand van blijvende arbeidsongeschiktheid
ziekte of ongeval, met uitsluiting van arbeidsongeschiktheid wegens beroepsziekte of arbeidsonhebben recht op een dagelijkse vergoeding van
BEF. naar rata van 6 vergoedingen per week,
onder de volgende

Les ouvriers vises a
mis en chomage
ou qui se trouvent en
d'incapacite permanente
de travail pour cause de maladie ou
a
de I'incapacite de travail pour cause de
maladie professionnelle ou
de travail, ont
droit a une indemnite complementaire de 200,00
a raison de 6 indemnites par semaine, aux conditions
suivantes:

ten minste 60 jaar oud zijn (55 jaar voor de werksters) op de eerste dag van de werkloosheid of de
arbeidsongeschiktheid;

ages de 60 ans au
(55 ans pour les ouau moment du premier jour de chomage ou
d'incapacite de travail;

voor volledige werkloosheid of dagelijkse uitkeringen van de ziekte- en invaliditeitsverzegenieten;

des indemnites de chomage complet ou
des indemnites
de I'assurance maladie-

in
van arbeidsongeschiktheid, een carenstijd
van
kalenderdagen hebben
ingaande op de eerste dag van de ongeschiktheid.

en cas d'incapacite de travail, avoir accompli une
periode de carence de trente jours civils debutant
premier jour de I'incapacite.
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Art.

Art.

De werklieden die de bij de
8 of 9 bedoelde
vergoeding genieten,
geen recht op de bij de
artikelen (de
vergoeding voor
zieken of oudere werklozen) en 12 (de aanvullende
vergoeding bij brugpensioen na ontslag) voorziene
vergoeding.

Les
qui
de I'indemnite
aux
articles 8 et 9
pas droit a
aux
articles (indemnite complementaire pour malades ou
ages) et 12 (indemnite complementaire en
cas de
licenciement).

2.5. Aanvullende vergoeding bij
neming.

2.5. Indemnite complementaire en cas de fermeture
d'entreprise.

van de onder -

Art. 12.

Art. 12.

§

§

De in
5 bedoelde werklieden hebben recht
op een aanvullende vergoeding in
van
sluiting van onderneming, volgens de
bepaalde

Les ouvriers vises a
5 ont droit a une indemnite complementaire en cas de fermeture
d'entreprise, aux conditions

op het
van de sluiting van de onderneming ten minste 45 jaar oud zijn;

au moment de la fermeture de
avoir au
45 ans;

2. op het ogenblik van de sluiting van de onderneming een ancienniteit van minimum 5 jaar
in de onderneming hebben;

2. avoir, au moment de la fermeture de I'entreprise, une
de minimum cinq ans
dans la

3. het bewijs leveren niet opnieuw
een
arbeidsovereenkomst te zijn
binnen een termijn van 30 kalenderdagen te
rekenen vanaf de datum van ontslag.

3.

la preuve de ne pas
reengage aux
termes
contrat de travail dans un
de
30 jours calendrier a dater du jour du licenciement.

§ 2. Onder sluiting van onderneming in de zin van §1
van onderhavig
verstaat men de totale en
van de activiteiten van de
onderneming.

§ 2. Par fermeture d'entreprise au sens de §1du present article, on entend la cessation totale et definitive des
de I'entreprise.

§ 3. Het bedrag van de aanvullende vergoeding
wordt bepaald op
BEF.

§ 3. Le montant de I'indemnite complementaire est fixe
a 10.000,00 BEF.

Dit bedrag wordt met 500,00 BEF.
per
bijkomend jaar
met een maximum
van 33.000,00 BEF.
§ 4. De bepalingen van artikel
zijn niet van toepassing in geval van sluiting van onderneming
noch in geval van overgang van onderneming in
de zin van de collectieve arbeidsovereenkomst
nr. 32 van 28 februari
gesloten in de NatioArbeidsraad
het behoud van de
rechten van de werknemers bij wijziging van
werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 19
1978.

PSC
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Ce montant est

de 500,00 BEF. par
avec un maximum

de 33.000,00 BEF.
Les dispositions
a
12, ne
s'appliquent ni en cas de reprise d'entreprise
a la convention collective de travail
32 du 28
1978, conclue au sein du
national du Travail relative au maintien
des droits des travailleurs en cas de changement
d'employeur du fait d'un
conventionnel
d'entreprise, rendue obligatoire par
royal du
1978.
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8.
2.6. Aanvullende vergoeding bij
ontslag.

na

2.6. Indemnite
sion apres

Art. 13.

Art. 13.

§

§

In toepassing van en overeenkomstig:

en cas de prepen-

En application et

de collectieve arbeidsovereenkomst van
december
gesloten in de Nationale Arbeidstot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige
bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, algemeen verbindend verklaard bij koninvan 16
1975
Staatsblad 31 januari 1975);

- a la convention collective de travail du 19
conclue au sein du Conseil
national du Travail, instituant un regime d'incomplementaire pour certains travailages en cas de licenciement, rendue
gatoire par
royal du Janvier 1975
niteur beige 31 Janvier

-

- I'accord national 97/98 du
relatif a
la prepension apres licenciement entre 1er
Janvier 1998 et le 30 juin 2000, conclu a la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

nationaal akkoord 97/98 van
het brugpensioen na ontslag tussen 1 januari
en 30 juni 2000, gesloten
in het Paritair Subcomite voor het koetswerk.

- het nationaal akkoord 99/2000 van 28
betreffende het brugpensioen na ontslag
tussen 1
2000 en 30 juni 2003, gesloten in
het Paritair Subcomite voor het koetswerk.

-

national 99/2000 du 28
1999 relatif a la prepension apres licenciement entre le
juillet 2000 et le 30 juin 2003, conclu a la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

- de collectieve arbeidsovereenkomsten brugpensioen vanaf 58 jaar van 5 oktober
en
van
juni
met een looptijd van respectievelijk 1 januari
tot 30 juni 2000 en van
1 juli 2000 tot 30 juni 2003, afgesloten in het
Paritair Subcomite voor het koetswerk;

-

conventions collectives de travail relatives
a la prepension a
de 58 ans du 5 octobre
1998 et du 10 juin 1999 avec une duree respectivement du
Janvier 1998 au 30 juin
2000 et du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003,
conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

- de collectieve arbeidsovereenkomsten brugpensioen na ontslag van
juni 1997 en
juni
met een looptijd van respectievelijk
1 januari
tot 30 juni 2000 en van 1 juli
2000 tot 30 juni 2003, afgesloten in het Paritair Subcomite voor het koetswerk;

- les conventions collectives de travail relatives
a la prepension apres licenciement du
juin
et du
juin 1999 avec une duree respectivement du
Janvier 1998 au 30 juin
2000 et du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003,
conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

de collectieve arbeidsovereenkomst van 5
oktober
betreffende de berekeningswijze
van de aanvullende vergoeding brugpensioen,
afgesloten in het Paritair Subcomite voor het
koetswerk.

- la convention collective de travail du 5 octobre
relative au mode de calcul de
complementaire prepension, conclue au sein
de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Deze vergoeding wordt berekend op het ogenvan de op brugpensioenstelling en
ongewijzigd
van het feit dat zij
is aan de evolutie van het indexcijfer
van de consumptieprijzen volgens de modaliteiten van toepassing op het
van werkloosovereenkomstig de bepalingen
van de wet van 2 augustus

Cette indemnite est
au moment de la
mise a la prepension et demeure invariable, sous
reserve
a revolution de I'indice des prix
a la consommation suivant les
applicaen
de
conformement aux dispositions de la du 2
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9.
Bovendien wordt
bedrag van deze vergoe
ding elk jaar op 1 januari herzien door de Nati
Arbeidsraad in functie van de conventio
evolutie van de

En outre, montant de cette
mentaire est
au premier Janvier de chaque
par le Conseil national du Travail, en fonction de revolution conventionnelle des

Voormelde bepalingen zijn van toepassing op
en werksters vanaf de
van
58 jaar voor zover zij een beroepsverleden
kunnen aantonen van 25 jaar.

Les dispositions precitees
aux ouvriers et ouvrieres a
de
de 58 ans pour
autant
puissent prouver une carriere
professionnelle de 25 ans.

Voormelde bepalingen zijn van toepassing op
werklieden en werksters vanaf de leeftijd van 57
jaar voor zover zij een beroepsverleden kunnen
aantonen van 38 jaar.

Les dispositions precitees
aux ouvriers et ouvrieres a partir de
de 57 ans pour
autant qu'ils/elles puissent prouver une carriere
professionnelle de 38 ans.

Voormelde bepalingen zijn van toepassing op
werksters vanaf de leeftijd van 55 jaar voor zover zij een beroepsverleden kunnen aantonen
van 38 jaar.

Les dispositions precitees
aux ouvrieres a partir de I'age de 55 ans pour autant
qu'elles puissent prouver une carriere professionnelle de 38 ans.

§ 3. De betrokken werklieden moeten aan volgende
voldoen:
op het ogenblik van het ontslag, ten minste vijf
jaar tewerkgesteld zijn in een of meerdere ondernemingen die onder een van de volgende paritaire
of paritaire

§ 3. Les ouvriers
ditions suivantes:

doivent remplir

con-

au moment du
avoir
pendant cinq
au moins dans une ou
sieurs entreprises
a une des commissions paritaires ou sous-commissions paritaires suivantes:

Paritair Comite voor de ijzernijverheid (Paritair Comite

- Commission paritaire de I'industrie
gique (Commission paritaire 104);

Paritair Comite voor de non-ferro metalen
(Paritair Comite 105);

- Commission paritaire des metaux non-ferreux
(Commission

Paritair Comite voor de metaal-, machineen elektrische bouw (Paritair Comite

- Commission paritaire des constructions
tallique,
et
(Commission paritaire

Paritair Comite voor het garagebedrijf (Paritair Comite

- Commission paritaire des entreprises de garage (Commission paritaire

Paritair Subcomite voor de elektriciens: installatie en distributie (Paritair Subcomite
149.1);

- Sous-commission paritaire des
installation et distribution (Sous-commission
paritaire

Paritair Subcomite voor het koetswerk (Paritair Subcomite 149.2);

- Sous-commission paritaire pour la
carrosserie (Sous-commission paritaire
149.2);

metalen (Pa-

- Sous-commission paritaire pour les metaux
(Sous-commission paritaire 149.3);

- Paritair Subcomite voor de metaalhandel (Paritair Subcomite 149.4);

- Sous-commission paritaire pour le commerce
du metal (Sous-commission paritaire 149.4);

- Paritair Subcomite voor de terugwinning van
metalen (Paritair Subcomite

- Sous-commission paritaire pour la recuperation
de metaux (Sous-commission paritaire

- Paritair Subcomite voor de
ritair Subcomite 149.3);
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- Paritair Comite voor de wapensmederij met
de hand (Paritair Comite

- Commission paritaire de
(Commission paritaire 147);

a la main

de laatste drie jaar in een of meerdere
ondernemingen die
onder het Paritair
Subcomite voor het koetswerk.

dont les trois
dans une ou plusieurs
entreprises
a la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

§ 4. De ondernemingen die bij overeenkomst op eigen
de
voor het
bepatussen 55 en 58 jaar kunnen ten laatste op
het ogenblik waarop de bedoelde overeenkomst
tot stand
een aanvraag indienen bij het
dagelijks
van het Fonds, omtrent de
overname door het Fonds van de betaalplicht
van deze
vergoeding met ingang
van de leeftijd van 58 jaar.

§ 4. Les entreprises ou I'age de la prepension a
fixe par convention
entre 55 et 58 ans
peuvent, au plus tard au moment ou ladite
convention est signee, introduire une demande
du bureau du Fonds en vue de la reprise
par le Fonds de
de paiement de cette
des I'age de 58 ans.

Deze aanvragen worden
binnen de zestig werkdagen na de
de voormelde aanvraag.

van

sera
au plus tard dans les
jours ouvrables suivant la reception de
ladite demande.

§ 5. Het Fonds kan voorschotten betalen aan bruggepensioneerden die hun aanvraag tot brugpensioen indienden bij het Fonds tot vergoeding van
van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers bij toepassing van
4
van de wet van 30 juni
tot
van
de
van het Fonds tot vergoeding van
de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers.

§ 5. Dans les cas precises a
§ 2, le fonds
peut attribuer des avantages aux
ayant introduit
demande de prepension
du Fonds d'indemnisation des travailleurs
licencies en cas de fermeture d'entreprises, en
application de
4 de la
du 30 juin
extension de la mission du Fonds
d'indem- nisation des travailleurs licencies en cas
de fermeture d'entreprises.

§ 6. Deze voorschotten worden uitgekeerd tot op het
ogenblik waarop het Fonds tot vergoeding van
de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers zijn verplichtingen werkelijk

§ 6. Ces avances sont payees jusqu'au moment ou le
Fonds
des travailleurs licencies
en cas de fermeture d'entreprises execute
vement
obligations.

§ 7. De betaling van de voorschotten is
aan de
door de betrokkene van
een verbintenis van
ten
voordele van het Fonds.

§ 7. Le paiement des avances est soumis a la signature par
d'une subrogation en faveur du
Fonds.

§ 8.

§ 8. En application et

In toepassing van en overeenkomstig:
de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 55
gesloten op
in de Nationale Arbeidsraad, tot
van een regeling van
aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers in geval van halvering van
de arbeidsprestaties;

la convention collective de travail n° 55 du juillet
conclue au sein du Conseil National du Travail, instituant un regime
complementaire pour certains travailleurs ages en cas de reduction de
des prestations de travail;

en de collectieve arbeidsovereenkomst van
10 juni 1999 en het nationaal akkoord
99/2000 van 28
1999,
het
brugpensioen tussen 1 januari
en 31 december 2000, afgesloten in het Paritair Subcomite voor het koetswerk;

et la convention collective de travail du 10 juin
et I'accord national 99/2000 du 28
tifs a la prepension a mi-temps entre le 1er Janvier
et le 31
2000, conclues au sein de
la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;
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het Fonds de aanvullende vergoeding ten
Deze aanvullende vergoeding wordt berekend op het
ogenblik van de op
en
ongewijzigd, onder
dat zij gekoppeld
is aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen, volgens de modaliteiten van toepassing op
de werkloosheidsuitkeringen overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 augustus
Het bedrag
van deze aanvullende vergoeding wordt berekend
volgens de formule
in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 55.

Fonds prend
a sa charge.
Cette indemnite complementaire est
au moment de la
a la
a mi-temps et
demeure invariable sous reserve qu'elle est
a
revolution de I'indice des prix a la consommation
vant
applicables aux allocations de
mage conformement aux dispositions de la
du 2
Le montant de
indemnite complementaire est
suivant la formule
dans la
convention collective de travail

Voormelde bepalingen zijn van toepassing op werklieden en werksters vanaf de
van 55 jaar.

Les dispositions
a
de

2.7. Aanvullende vergoeding
onderbreking.

2.7. Indemnite complementaire en cas d'interruption
de carriere a mi-temps.

loopbaan-

aux ouvriers et
de 55 ans.

Art. 14.

Art. 14.

Vanaf 1 mei
betaalt het Fonds een aanvullende
vergoeding van 2.500,00 BEF. per
gedurende
60 maanden aan werklieden van 53 jaar en
die
in halftijdse loopbaanonderbreking zijn conform
van de Herstelwet van 22 januari
houdende
sociale bepalingen en in dit kader van de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening een uitkering ontvangen.

A partir de
mai 1999 le Fonds paie une indemnite
complementaire de 2.500,00 BEF. pendant 60
aux ouvriers de 53 ans et plus qui sont en interruption
de carriere a mi-temps conformement a
de
la Loi de Redressement du 22 Janvier 1985
des dispositions sociales, et qui
dans ce
cadre une indemnite de
national de I'emploi.

2.8. Aanvullende sociale vergoeding.

2.8. Indemnite sociale complementaire.

Art 15.

Art. 15.

§

§

De bij artikel 5 bedoelde werklieden hebben
ten laste van het Fonds, op een aanvullende sociale
voor zover zij voldoen
aan volgende

Les ouvriers vises a
5 ont droit a charge
du Fonds a une indemnite sociale complementaire pour autant
remplissent les conditions
suivantes:

ten minste een jaar lid zijn van een
van de interprofessionele representatieve
werknemersorganisaties
op nationaal
niveau verbonden zijn;

etre depuis un an au
membres d'une
des organisations de travailleurs representatives interprofessionnelles qui sont
sur le plan national;

2. op 1 oktober van het lopende jaar ingeschreven zijn op de personeelslijst van de bij
artikel 5 bedoelde werkgevers.

2. au
octobre de
en cours, etre inscrits sur la
du personnel des employeurs vises a I'article 5.

§ 2. Het bedrag van de bij artikel 15 § 1, bedoelde
aanvullende sociale vergoeding wordt jaarlijks
vastgesteld door de raad van bestuur.

§ 2. Le montant de I'indemnite sociale complementaire
a I'article 15 § 1er, est
annuellement par le conseil
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2.9. Betalingsmodaliteiten.

2.9. Modalites de paiement.

Art. 16.

Art. 16.

§

§

Les indemnites

§ 2. De in
15 bedoelde vergoeding (aanvullende sociale vergoeding)
betaald door de
interprofessionele
werknemersorganisaties
op nationaal niveau verbonden

§ 3.

a
(indemnite sociale
complementaire) est payee par les organisations
de travailleurs representatives
qui sont
sur le plan national.

Art. 17.

Art. 17.

De raad van bestuur bepaalt de datum en de modaliteiten van betaling van de door het Fonds toegekende
vergoedingen; in geen
mag de betaling van de
vergoedingen
zijn van de storting der bijdragen welke door de aan het Fonds
werkgever verschuldigd zijn.

Le conseil d'administration determine la date et les
modalites de paiement des allocations
par
le Fonds; en aucun cas, le paiement des indemnites ne
peut
du versement des cotisations dues par
I'employeur assujetti au Fonds.

3. Bevorderen van de vakbondsvorming.

3. Encouragement de la formation syndicale.

Art. 18.

Art. 18.

Het Fonds betaalt aan de werkgevers die het voorverleend en op nun verzoek de
met de patronale lasten) terug, uitgekeerd
aan de werklieden die
in toepassing
van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22
gesloten in het Paritair Comite voor de sectoren
welke aan de metaal-, machine- en
bouw
zijn,
de
vorming van de
werklieden en werksters tewerkgesteld in de koetswerkondernemingen, welke onder dat comite
ren, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk
besluit van 4 September
(Belgisch Staatsblad 23
januari 1979).

Le Fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait
I'avance, et a leur demande, les salaires payes
des charges patronales) aux ouvriers qui se sont
en application de la convention collective de
travail du 22 mars
conclue au sein de la Commission
nationale des secteurs connexes aux
constructions
et
concernant la formation syndicale des ouvriers et oudans les entreprises de construction
de carrosseries,
a cette commission,
rendue obligatoire par
royal du 4 septembre
(Moniteur beige du 23 Janvier

De in de

7 (aanvullende werkloosbij tijdelijke werkloosheid), 8
(aanvullende werkloosheidsvergoeding bij
dige werkloosheid), 9 (aanvullende ziektevergoeding),
(aanvullende
voor oudere zieken en oudere werklozen),
(aanvullende vergoeding bij sluiting van de onderne13 (aanvullende vergoeding bij brugpensioen na ontslag) en 14 (aanvullende vergoeding bij
loopbaanonderbreking) bedoelde vergoedingen worden rechtstreeks door
net Fonds aan de betrokken werklieden betaald,
in zover zij het bewijs leveren dat zij recht hebben op de aanvullende vergoedingen voorzien
in voormelde artikelen, volgens de modaliteiten
vastgesteld door de raad van bestuur.
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aux articles 7 (indemnites
de chomage en cas de
temporaire), 8 (indemnite complementaire
de
en cas de chomage
9
(indemnite en cas
de travail), 10
(indemnite complementaire pour ouvriers ages,
ou malades),
(indemnite de fermeture d'entreprise),
(indemnite complementaire
de
licenciement) et 14 (indemnite complementaire en cas d'interruption de cara mi-temps) sont payes directement par
Fonds aux ouvriers
pour autant
fassent la preuve de
droit aux indemnites
par lesdits articles suivant
modalites
par le conseil d'administration.
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Art. 19.

Art. 19.
Het bedrag tot
van deze syndicale
wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van bestuur
van
Fonds.

Le montant
a
de
syndicale
annuellement par
d'administration du Fonds.

4. Bevorderen van de patronale

4. Encouragement de

Art. 20.

Art. 20.

§

§

Het Fonds betaalt aan de representatieve
de
sche Federatie der Rijtuigmakerij en
Febelcar v.z.w. een
vergoeding voor informatiekosten.

formation
conseil -

patronale.

Le Fonds paie a
patronale representative, la
Federation Beige de la
rosserie et des Metiers connexes
Febelcar a.s.b.l. une indemnite pour
d'information.

§ 2. Deze vergoeding wordt door het Fonds rechtstreeks betaald aan de representatieve werkgeversorganisatie, overeenkomstig de door de
raad van bestuur bepaalde
iteiten.

§ 2. Cette indemnite est directement
par le
Fonds a I'organisation patronale representative,
aux modalites
par le
conseil d'administration.

5. Jaarlijks

5. Delivrance des attestations annuelles de travail.

van tewerkstellingsattesten.

Art. 21.

Art. 21.

Het Fonds is
gelast de jaarlijkse
van
tewerkstellingsattesten te regelen en te verzekeren.
Deze tewerkstellingsattesten worden bezorgd aan
werklieden bedoeld bij
5. De raad van bestuur
wordt ermee belast de
toepassingsmodaiiteiten van dit artikel vast te stellen.

Le Fonds est charge
la delivrance d'attestations annuelles de travail. Celles-ci sont fournies a tous
ouvriers vises a
5. Le conseil
d'administration est charge de determiner les modalites
pratiques de cet article.

6. Financiering van een
van de werking en van
sommige initiatieven van de v.z.w. Educam.

6. Financement d'une
du fonctionnement et
cer-taines des initiatives de
Educam.

Art. 22.

Art. 22.

§

§

Le Fonds finance une partie du fonctionnement et
des initiatives de I'a.s.b.l. Educam". La
contribution
du Fonds est
annuellement par le conseil

§ 2. De v.z.w. Educam
voor de subsector van het koetswerk de beroepsopleiding en
vorming voor de werklieden
in de statuten van de v.z.w. Educam.

§ 2.

Educam organise pour le sous-secteur
des carrosseries I'enseignement de la formation
professionnelle des ouvriers,
dans
les statuts de I'a.s.b.l. Educam.

7. Ten

7. Prise en charge de certaines cotisations

Het Fonds
een deel van de werking en
sommige van de initiatieven van de v.z.w. Educam. De
bijdrage van het Fonds wordt
jaarlijks door de raad van bestuur bepaald.

van bijzondere bijdragen.
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Art. 23.
Art. 23.
De bijzondere bijdragen ten
van de werkgevers
op het conventioneel brugpensioen en ingevoerd
enerzijds door de programmawet van 22 december
en anderzijds door de programmawet van 29
december
respectievelijk
aan de
Rijksdienst voor werknemerspensioenen en de Rijksdienst voor Sociale
worden door het Fonds
ten laste genomen.

Les cotisations speciales a charge des
la prepension conventionnelle et
d'une part
par la
22 decembre
et
part par la loi-programme du 29 decembre 1990, dues
respectivement a
national des pensions pour
travailleurs salaries et a I'Office National de Securite
Sociale, sont prises en charge par Fonds.

Art. 24.

Art. 24.

§

De bedoelde bijzondere bijdragen worden vanaf
1 januari
ten laste genomen voor de werklieden vanaf de
van 57 jaar en voor de
werksters vanaf 55 jaar, voor zover het brugpensioen een aanvang
genomen tussen 1
januari
en 30 juni 2003.

§

Les cotisations speciales
sont, a
du
Janvier 1993, prises en charge pour
a partir de 57 ans et pour les femmes a
partir de 55 ans, pour autant que la prepension
ait debute entre le
Janvier 1993 et le 30 juin
2003.

§ 2.

De bijzondere bijdragen worden ten laste genomen onder bovenvermelde
tot de
op
van de werklieden.

§ 2.

Les cotisations speciales sont prises en charge
sous les conditions
la
a la
pension des ouvriers.

Art. 25.

Art. 25.

De raad van bestuur van het Fonds bepaalt de uitvoeringsmodaliteiten van
24.

Le

Art. 26.

Art. 26.

De voorwaarden van toekenning van de aanvullende
vergoedingen en de
tegemoetkomingen
door het Fonds worden verleend evenals het
bedrag
kunnen op voorstel van de raad van
bestuur
gewijzigd
worden,
bij
collectieve
gesloten in het Paritair Subcovoor het koetswerk, algemeen verbindend verklaard bij
besluit.

Les conditions
des
res et des interventions
par le Fonds, de
que le montant de
peuvent
modifies
sur
proposition
du
conseil
d'administration, par convention collective de travail
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour
la carrosserie, rendue
par

HOOFDSTUK IV. - Beheer van het Fonds.

CHAPITRE IV. -

Art. 27.

Art. 27.

§

Het Fonds wordt beheerd door een raad van
bestuur, paritair samengesteld uit
digers van de representatieve werkgevers- en
werknemersorganisaties.

§

§ 2.

Deze raad van bestuur bestaat uit zestien
acht
van de werkgevers en acht vertegenwoordigers van de
werknemers.

§ 2. Ce conseil
est compose de seize
membres soit huit representants des employeurs
et huit representants des travailleurs.
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par un conseil d'administration
compose paritairement de representants des
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§ 3. De

van de raad van bestuur worden bedoor net Paritair
voor net
koetswerk.

§ 3. Les membres
conseil d'administration sont
par la Sous-commission paritaire pour
la carrosserie.

Art. 28.

Art. 28.

§ 1. Elk jaar duidt de raad van bestuur onder zijn
leden een voorzitter en drie
aan.

§

conseil d'administration
ses membres un president et trois
vice-presidents.

§ 2. Het

§ 2.

Une alternance pour la
et la premiere
est
entre
des employeurs et des travailleurs. La categorie
a laquelle
le president est, pour la premiere fois,
par tirage au sort.

en het
wordt
door de werkgeversen de werknemersafgevaardigden waargenoDe categorie
de voorzitter
voor de eerste
door loting
aangeduid.
De
behoort tot de werknemersgroep en de derde tot de werk- geversgroep.
De voorzitter en de drie ondervoorzitters vor
men
het dagelijks bestuur van het
Fonds.

Chaque

Le
vice-president appartient au groupe
des travailleurs et le
au groupe des
employeurs.
Le president et les trois vice-presidents
sent le bureau journalier du Fonds.

Art. 29.

Art. 29.

§

§

De raad van bestuur wordt door zijn voorzitter
De voorzitter is
gehouden
de raad van bestuur ten minste eenmaal per
semester bijeen te roepen en telkens wanneer
ten minste twee leden van de raad van bestuur
verzoeken.

Le conseil d'administration se
sur convocation de son president. Le president est tenu de
convoquer le conseil au moins une fois chaque
semestre et chaque fois que le demandent deux
membres au moins du conseil d'administration.

§ 2. De uitnodiging vermeldt de agenda.

§ 2. La convocation mentionne

§ 3. De notulen worden door de raad van bestuur
aangeduide secretaris opgesteld.

§ 3. Les

§ 4. Wanneer tot stemming
overgegaan worden, dient een gelijk aantal leden van
afvaardiging aan de stemming
te
Is
het aantal ongelijk, dan onthoudt (onthouden)
zich het jongste lid (de jongste leden).

§ 4.

§ 5. De raad van bestuur kan
geldig beslissen over de op de agenda gestelde kwesties en
in aanwezigheid van ten minste de
van de
leden die tot de
en ten
minste de helft van de leden die tot de werkgeDe beslissingen worden met een
van twee derden van
de stemgerechtigden genomen.

§ 5. Le conseil d'administration ne peut decider
blement que sur les questions figurant a I'ordre
du jour et en presence d'au moins la moitie des
membres
a la delegation des travailleurs et d'au moins la moitie des membres appartenant a la delegation des employeurs. Les decisions sont prises a la
des deux tiers des
votants.
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sont
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par le conseil d'administration.
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Art. 30.

§

De raad van bestuur
tot taak
te
beheren en
maatregelen te
die voor
zijn goede werking zijn vereist.
beschikt over
de meest uitgebreide bevoegdheid inzake het
en de leiding van het Fonds.

Art. 30.

§ 1. Le consei! d'administration a pour mission de
Fonds et de prendre toutes
mesures
pour son bon fonctionnement. II dispose des pouvoirs les plus
pour la gestion et la direction du Fonds.

§ 2. De raad van bestuur treedt in
op in
van het Fonds op
en ten verzoeke
van de voorzitter of van een tot dat
afgevaardigde bestuurder.

§ 2. Le conseil
agit en justice au nom
du fonds a la poursuite et la diligence du president ou
administrateur
a cette fin.

§ 3.

§ 3. Le conseil
peut
des
pouvoirs
a un ou plusieurs de ses
bres ou
a des tiers. Pour tous les actes
autres que ceux pour lesquels le conseil a
des delegations
les signatures conjointes de quatre administrateurs (deux du cote des
travailleurs et deux du cote des employeurs) suffisent.

De raad van bestuur kan bijzondere bevoegdheden overgedragen aan een of
van zijn
of
aan derden. Voor
de andere
handelingen dan deze
de raad van
bestuur speciale
heeft verleend,
volstaan de gezamenlijke handtekeningen van
vier bestuurders (twee van werknemerszijde en
twee van werkgeverszijde).

§ 4. De
van de bestuurders
beperkt
tot de uitvoering van hun mandaat
en zij gaan geen enkele
verbintenis
aan
hun beheer ten opzichte van de
van het Fonds.

V. - Financiering van het Fonds.

§ 4.

des administrateurs se limite a
de
mandat et
ne contractent
aucune obligation personnelle relative a leur gestion vis-a-vis des engagements du Fonds.

CHAPITRE V. - Financement du Fonds.

Art.

Art. 31.

de financiering van de in de
7, 8, 9,
12, 13, 14,
18, 20 en 23, bedoelde voordelen te
verzekeren, beschikt het Fonds over de bijdragen
door de bij
5 bedoelde werkgevers verschuldigd zijn.

Pour assurer le financement des avantages
aux
articles 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20 et 23, le
Fonds dispose de cotisations dues par les employeurs
vises a
5.

Art. 32.

Art. 32.

§

§

De bijdrage van de werkgevers wordt bepaald
op 0,75
van de brutolonen van de werklieden.
Vanaf 1
wordt de bijdrage van de werkgevers bepaald op 1,52
van de brutolonen
van de werklieden.
Vanaf 1 oktober
wordt de bijdrage van de
werkgevers bepaald op
van de brutolonen van de werklieden.
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17.

§ 2. Vanaf 1 oktober
wordt de bijdrage van de
werkgevers bepaald op
van de brutolonen van de werklieden.

§ 2. A partir du
octobre
la cotisation des
employeurs est fixee a 1,94 p.c. des salaires
bruts des ouvriers.

§ 3. Een
bijdrage kan door de raad
van bestuur van het Fonds worden bepaald, die
eveneens de innings- en verdelingsmodaliteiten
vaststelt.

§ 3. Une cotisation exceptionnelle peut
fixee par
le conseil
du Fonds qui en determine
la
de perception et de
repartition.

§ 4.

§ 4.

Deze buitengewone bijdrage moet het
van een afzonderlijke collectieve arbeidsovereenkomst bekrachtigd bij koninklijk
besluit.

Cette cotisation exceptionnelle doit faire
d'une convention
de travail
rendue obligatoire par
royal.

Art. 33.

Art. 33.

§

§

In toepassing van
7 van de wet van 7
januari 1958
de Fondsen voor
bestaanszekerheid, worden de inning en de
invordering van de bijdragen door de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid verzekerd.

et

En application de
7 de la
du 7 Janvier
1958 concernant
Fonds de securite
d'existence, la perception et le recouvrement des
cotisations sont assures par
National de
Securite Sociale.

§ 2. Van de
door de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid aan het Fonds
worden
vooraf de door de raad van bestuur vastgestelde kosten afgetrokken.

§ 2. De la
ainsi
par
National de
Securite Sociale au Fonds, est
les frais fixes par le conseil d'administration.

§3. De raad van bestuur bepaalt de verdeling van
de bijdragen
in de
7, 8, 9,
12, 13, 14, 15, 18,
23.

§3.

HOOFDSTUK VI. - Begroting, rekeningen van het
Fonds.

CHAPITRE VI. - Budget et comptes du Fonds.

Art. 34.

Art. 34.

Het dienstjaar vangt aan op 1 januari en
december.

op 31

Le conseil d'administration determine la repartition des montants
a I'article 7, 8, 9, 10,
12,
15, 18,
23.

L'exercice prend cours le
31

Janvier et se

le

Art. 35.

Art. 35.

Elk jaar, uiterlijk gedurende de
wordt een begroting voor het volgend jaar aan het
Paritair
voor het koetswerk ter goedkeuring
voorgelegd.

Chaque annee, au plus tard pendant le
de decembre, un budget pour
suivante est soumis a
I'approbation de la Sous-commission paritaire pour la
carrosserie.

PSC
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Art. 36.

De rekeningen van
afgelopen jaar worden op 31
december afgesloten.
De raad van bestuur evenals de door het Paritair Sub
voor het koetswerk
revisor of accountant
jaarlijks elk een
verslag op
de
van hun
gedurende
het afgelopen jaar.
De balans, samen met de hierboven bedoelde schriftelijke
moeten uiterlijk gedurende de
juni aan het Paritair Subcomite voor het koetswerk worden voorgelegd.

Art. 36.
Les comptes de

revolue sont

31

Le conseil d'administration ainsi que le
ou
par la Sous-commission
paritaire pour la carrosserie,
annuellement
chacun un rapport
concernant I'accomplissement
de
mission pendant I'annee revolue.
Le
conjointement avec
rapports annuels
vises ci-dessus, doivent etre soumis pour approbation
la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

het Fonds.

CHAPITRE VII. • Dissolution, liquidation du
Fonds.

Art. 37.

Art. 37.

Het Fonds kan slechts bij eenparige beslissing van
het Paritair Subcomite voor het koetswerk worden
ontbonden. Dit laatste dient
de
naars te benoemen, hun bevoegdheden en hun
diging vast te stellen en de bestemming van de activa
van het Fonds te bepalen.

Le Fonds ne peut etre dissous que par decision de la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
devra nommer en
temps les liquidateurs, determiner
pouvoirs et leur remuneration et
la
destination de
du Fonds.

VII. - Ontbinding, vereffening van
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