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Hoofdstuk I. - Toepassingsgebied
Artikel

Article 1er.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepasop
en werklieden van de ondernemingen die
onder het
voor het

La

toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "werklieden" verstaan : de
werklieden en de werksters.

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

Hoofdstuk II. -

Chapftre II. - Objet

Sectie

Section

Artikel 2.

Article 2.

Voor de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst
in geen enkele onderneming overgegaan
worden tot
vooraleer andere
- met
van tijdelijke werkloosheid zijn en vooraleer
de
tot
voor de
werklieden werd
Voor de werklieden ouder
dan
tewerkstellingsbehoudende maatregelen worden gezocht.

Pendant la dur6e de la
convention collective
de travail, aucune
ne
a des
multiples avant d'avoir
les autres mesures de
de
-y
- et
la
de formation
pour les ouvriers
Pour
les ouvriers de plus de 45 ans, on
par
des mesures
a sauvegarder I'emploi.

Sectie 2. -

Section 2. - Definition

Artikel 3.

Article 3.

wordt
elk ontslag
econofinanrie'le,
en
andere redenen
van de van de werklieden,
met
van het ontslag om
redenen.

Par
faut entendre ce qui
tout
cenciement pour raisons
financieres,
techniques et toute
raison
dante de la
des ouvriers, a
du licenciement pour motif grave.
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Article 4.

4.

considere

tout
dans
cupant 29
et moins, d'au moins 3 ouvriers
dans les entreprises occupant
30 et 59 travailleurs et d'au moins 4 ouvriers dans les entreprises occupant entre 60 et 79 travailleurs, d'au moins 5 ouvriers dans les entreprises occupant entre 80 et 99 travailleurs et d'au moins 6 ouvriers dans les entreprises
occupant
travailleurs et plus et ce, dans un
de
jours

een ontslag van ten
2
in ondememingen met 29 werkneen minder, van tenminste 3 werklieden in ondernemingen van 30 tot 59 werknemers, van tenminste 4
werklieden in ondememingen van 60 tot 79 werknemers, van tenminste 5 werklieden tussen 80 en 99
werknemers en van tenminste 6 werklieden in ondememingen met
werknemers en meer,
in de
loop van een
van
kalenderdagen;

2

3. - Procedure

Section 3. - Procedure

5.

Article 5.
En

Wanneer

en
econofinanciele
zouden voordoen waardoor bijvoorbeeld tijdelijke werkloosheid of
andere
maatregelen sociaal-economisch
onhoudbaar worden,
de volgende sectorale overlegprocedure - tijdens de
niet tot ontslag kan
worden overgegaan - worden

de
et

ou
intenablessur le plan
de concertation
ne peut pas proceder a des

financieres
par exemple
la procedure
- durant laquelle on
- sera res-

Wanneer de
voornemens is over te gaan
tot ontslag van meerdere werknemers, dat
meervoudig ontslag kan worden beschouwd,
voorafgaandelijk de ondernemingsraad of, bij
de vakbondsafgevaardigde in. In
er
geen ondernemingsraad of
licht hij voorafgaandelijk en
de
betrokken werknemers
in.

envisage de proceder au licende
travailleurs, licenciement pouvant
considere comme multiple, en informe au
le
ou, a defaut, le
de conseil
ou
de delegation
il informe
par
et de
les travailleurs concern6s.

2. Binnen de
kalenderdagen na de informatie
aan de syndicate
van de werklieden dienen
op
te
over de maatregelen die ter zake
kunnen worden genomen. Indien overleg
tot
een
dan wordt binnen de
kalenderdagen na
van een niet-akkoord op
beroep gedaan op
op initiatief van de
gerede

2. Dans les quinze jours calendrier suivant la communication de
aux
syndicaux
des ouvriers, les parties
entamer les pourparlers au
de
sur les mesures
prises en la
Si
concertation ne donne pas de solution, il sera fait
dans
les hurt jours calendrier suivant le constat de
au niveau de I'entreprise, au bureau de conciliation a
de la
la plus diligente.

3. In geval
of vakbondsafvaardiging bestaat in de
de vijftien kalenderdagen na de informatie aan de
dezelfde overlegprocedure worden
op initiatief van de
die
de werklieden

3. En cas
conseil d'entreprise ou de
delegation
dans I'entreprise, il peut
dans les
jours calendrier suivant la
communication de
aux travailleurs la
procedure de concertation
des
organisations
qui
les ouvriers.
Cette procedure est
applicable en cas de

Oeze procedure is eveneens van toepassing bij faillissement.
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Section 4. - Sanction

Sectie 4. - Sanctie
6.

Article 6.

Bij
van de procedure bepaald in artikel 5,
dient de in gebreke
werkgever,
de normale
aan de
een
vergoeding te betalen.
Deze vergoeding is gelijk aan het loon
voor de genoemde opzeggingstermijn.
In
van
wordt beroep gedaan op het
verzoeningsbureau op waag van de meest gerede parj.
De
van een werkgever op de in deze probijeenkomst van
reau wordt beschouwd
een niet-naleving van de
bovenstaande procedure. De werkgever kan
laten
door een bevoegde afgevaardigde
tot
onderneming.

En

de non-respect de la procedure fixee a
en
est tenu de payer une
outre
de preavis
normal.
est
au salaire dQ pour le
de
preavis
En cas de
sera fait
au bureau de conciliation a la demande de la
la plus diligente.

Indien de
niet is gevolgd is de sanctie
eveneens van toepassing geval van

Si la procedure de
sanction est 6galement

De sanctie is eveneens van toepassing op de werkgever die een unaniem advies van

Cette sanction s'applique
a 1'employeur qui
ne
pas
unanime du bureau de conciliation.

L'absence d'un employeur a la
du bureau de
conciliation,
par la pr6sente procedure, est conun non-respect de
peut se
par un
a son
n'a pas
en cas de

la

Hoofdstuk III. - Geldigheid
7.
Deze
op 1

Article 7.
arbeidsovereenkomst treedt in weren
tot en met 30 juni

La
convention collective de travail est valable
du 1er juli
jusqu'au 30 juin 2001 inclus.
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