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HOOFDSTUK I. -

de I'aricle 12. de I'accord national
1999

CHAPITRE

1.

- Champ d'application.

Article

Deze
arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden van de
ondernemingen die
onder het
voor het

La presente convention collective de travail s'applique
employeurs et
des
qui
a la Sous-commission
pour la

Artikel 2.

Article 2.

Voor de 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

HOOFDSTUK II. - Draagwijdte en toepassingssfeer
van de overeenkomst.

CHAPITRE II. convention.

Artikel 3.

Article 3.

In uitvoering van artikel 7 a) en b) van de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 42 van 2 juni
gesloten
in de
de
van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen,
algemeen verbindend verklaard bij koninklijk
van 18 juni 1987 (Belgisch
van 26 juni
1987),
de
dat de onderhandelingen
over de inhoud van nieuwe arbeidsregelingen,
op
de
van de sector, kunnen gevoerd
worden op
en
vanaf 1
1993.

En execution de
7 a) et b) de la convention
collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au
sein du Conseil National du Travail, relative a
duction de nouveaux regimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par
royal du
juin
1987 (Moniteur beige du 26 juin
les parties
dent que vu
du secteur, les
ons
sur
contenu de nouveaux
de
travail peuvent
men6es au
de
et ce a
du 1 er Janvier

Onder nieuwe arbeidsregelingen worden verstaan de
regelingen omschreven
de wet van 17
1987 (Belgisch Staatsblad van 12 juni
die
strekken de
of de aanpassing van de

Par nouveaux regimes de travail, on entend les regimes precises par la
du 17 mars
(Moniteur beige du 12 juin
ou
du temps
de I'entreprise ou a

et champ
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de la

I'emploi.

mogelijk te maken en de werkgelegenheid
te

HOOFDSTUK III. - Weerslag op de werkgelegenheid.

I'emploi.

Article 4.

4.
De

CHAPITRE III. - Repercussion

van de nieuwe arbeidsregeling
een
weerslag hebben op de werkgelegenheid met

un

de nouveaux regimes de travail doit avoir
sur
a savoir:

name:

- andere evenwaardige, onderhandelende
ven.

du nombre
avec
une attention
pour I'embauche de personnes
aux
a risques";
- la reduction du nombre de jours de
ou;
- la diminution du nombre de
envisages dans
cadre de la procedure de
ment
- d'autres alternatives
ayant des
equivalents.

HOOFDSTUK IV. -

CHAPITRE IV. - Information

Artikel 5.

Article 5.

Wanneer de
voornemens is een nieuwe
arbeidsregeling in te voeren moet hij minstens 1
maand voorafgaandelijk aan de ondernemingsonderhandeling
informatie
aan de
en bij
aan de
van zijn onderneming en de
gers van de
en
in
het
Subcomite voor het
door een aangetekend
aan de
van
het Paritair Subcomite voor het koetswerk.

I'employeur envisage
de nouveaux regimes de travail, doit au moins 1
avant
la negotiation au
de
fournir une
information
a la delegation
et, a
aux
de son
qu'aux
des organisations
et
au niveau de la
pour la
et ce, par
au President de la
paritaire pour la
carrosserie.

De informatie moet
hebben op het
en de factoren die de invoering

information doit porter sur le type de
travail et
facteurs qui
son introduction.

HOOFDSTUK V. - Onderhandeling op
mingsniveau.

CHAPITRE V. prise.

Artikel 6.

Article 6.

- toename van het
tewerkgestelde
met extra aandacht voor de
van
nen behorende tot de
- de
van het aantal
gedeeltelijke
werkloosheid of;
- de vermindering van het aantal in
gestelde
in het kader van de procedure voor

De onderhandeling op

moet ten

-

Les

au niveau de

au niveau de I'entreprise
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de

de travail

por-

minste betrekking hebben op de hiernavolgende
menten:
- de regeling inzake
van de
waaronder met name de arbeidsduur, de
den, de rustpauzes en de
- de
met bijzondere aandacht
voor de
inzake de
weerslag op de

ter au

- wanneer er een

-

rekening

sur

elements

-

regime
du travail, en ce
notamment la
du travail, les horaires de travail, les pauses et les
de repos;
- les conditions de travail, avec une attention
pour la relation travail-vie familiale;
- les modalites en
sur I'emploi;

bestaat, de
houdend

une delegation
la
representation syndicale compte tenu du
de
travail
a
8, 2° et 6° de la
convention collective de travail n° 5 du 24 mai
conclue au Conseil National du Travail,
cernant le
des
du personnel des

met de arbeidsregeling
en 6° van de
arbeidsovereenkomst nr. 5
van 24 mei 1971, gesloten in de
Arbeidshet statuut van de vakbondsafvaardigingen van het personeel der ondernemingen;
- de modaliteiten betreffende de
van en controle op de nieuwe regeling;
- de
van de nieuwe arbeidsregeling op
de sociale zekerheid van de betrokken werkne-

- les
au
- les
pour la

-

de modaliteiten van
en/of collectieve
terugstap naar de vroegere arbeidsregeling;
- de modaliteiten inzake vorming en opleiding van de
betrokken

- les

Artikel 7.

Article 7.

Indien er in de onderneming een vakbondsafvaardiging
voor arbeiders bestaat, kan de nieuwe arbeidsregeling
gebeuren door tussen de
en
rewerknemersorganisaties die in de vakbondsafvaardiging
zijn, een collectieve arbeidsovereenkomst af te
in de zin van
de wet van 5 december
betreffende de collectieve arbeidsovereenkomst en de

existe dans
une
syndicale pour ouvriers, le nouveau regime de travail ne
peut
instaure que moyennant la conclusion entre
I'employeur et toutes les organisations representatives
des travailleurs
dans la
syndicale,
convention collective de travail, conformement la
du 5
1968 sur les conventions collectives de travail et les

Artikel 8.

Article 8.

Indien er in de onderneming geen vakbondsafvaardiging voor arbeiders bestaat, kan de nieuwe arbeidsregeling maar gebeuren door
met de represenwerknemersorganisaties van het
Subcomit6 voor het
een collectieve arbeidsovereenkomst af te sluiten in de zin van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de Paritaire

A
de
syndicale pour ouvriers dans
I'entreprise, le nouveau regime de travail ne peut §tre
que moyennant la conclusion avec les
sations representatives des travailleurs de la
commission paritaire pour la
d'une convention collective de
la loi du 5
1968 sur les conventions collectives de travail et les Sous-commissions paritaires.

relatives a
du nouveau regime;
du nouveau
sociale des travailleurs

de retour
de travail;
- les modalites concernant la formation et
tissage des travailleurs
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et
de travail

a

Article 9.

9.
Ondernemingsovereenkomsten die een volgens de
wet van
artikel 2.
3° of 5° toegelaten afwijking beogen van de volgende
bepalingen:

Les conventions
du 17 mars
derogation
tes:

1° het verbod van zondagarbeid en de termijn voor
toekenning van inhaalrust, voorgeschreven door
de
en 16, eerste lid van
de
van
maart

1°

de travail dimanche et
d'octroi du
compensatoire presents
par
articles
et 16, premier alinea de la
loi sur le travail du 16 mars

2° het verbod van arbeid op feestdagen, de verplichting om feestdagen die met een zondag of een
gewone
samenvallen te
door een gewone
en de
om de inhaalrust, toegekend na arbeid
op
een
aan te rekenen op de arbeidsduur
voorgeschreven door de artikel
6, 10 en
vierde lid van de wet van 4
de de feestdagen;

2°

de travail les jours
de remplacer le jour
avec un
manche ou un jour normal
par un jour
normal
et
de prendre en
compte dans la duree du travail
par les
articles
et
alinea de la loi du
4 Janvier 1974 relative aux jours feries, le repos
compensatoire
un travail
un jour

3° de grenzen van de arbeidsduur voorgeschreven
door de artikelen 19, eerste lid, 20, 20bis en 27,
van de Arbeidswet van 16 maart
op voorwaarde dat de dagelijkse
uren
niet
en dat de
van de
grenzen
bij de voornoemde artikelen
19, eerste lid, 20, 20bis en 27,
worden aan de
vastgesteld bij artikel
26bis,
van de Arbeidswet van
maart

3° les
de la duree du travail
par les
articles 19, premier alinea, 20, 20bis et 27, de la
Loi sur le travail du 16 mars
condition que
le temps de travail journalier ne
pas douze heures et que les
des limites
fixees par les articles
premier alinea,
et 27 - soient soumis aux conditions
nies a
26bis,
de la Loi sur le travail du
mars 1971.

kunnen

ne peuvent
conclues
approbation
de
derogation par la Sous-commission
taire pour la

worden afgesloten, na voorafgaande
van die afwijking door het

voor het

qui,
article
3° ou 5°,
aux dispositions

a la
une

Artikel 10.

Article 10.

In afwijking van de artikelen
en 12 van de Wet van
1965 tot
van de arbeidsreglementen worden
de
van de
arbeidsovereenkin de artikelen 6 en 7 van deze collectieve
die het arbeidsreglement
in
reglement ingevoerd zodra deze collectieve arbeidsovereenkomst werd neergelegd
op de
van het
van Tewerkstelling en
Arbeid.

En derogation aux articles
et 12 de la loi de 1965
instaurant le reglement de travail, les dispositions de la
convention collective de travail
aux articles 6 et
7 de la
convention collective de travail et
le reglement de travail, sont
dans
reglement des que cette convention collective de
travail est
au
du
de
et du travail.
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CHAPITRE VI. -

HOOFDSTUK VI. -

d'application.

Article
De bij de
van de nieuwe arbeidsregeling betrokken werknemers moeten
zijn in het
kader van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
duur.

Les
veaux
cadre

par
travail
contrat de travail a

des noudans

Article 12.
De inschakeling van de werknemers in de nieuwe arbeidsregeling mag
gebeuren op
basis.

des travailleurs dans ce nouveau
travail ne peut se faire que sur base volontaire.

de

Article 13.

13.
Aan de werknemers wordt
zeggen dat er niet
overgegaan worden tot afdanking
economische redenen of
van

Les travailleurs
une
qui veut dire
ne sera pas
pour raisons
nisation.

Indien deze redenen toch zouden worden ingeroepen
zal de werkgever eerst
andere middelen tot
verdeling van de arbeid, met
van gedeeltelijke
werkloosheid, inschakelen.

Si ces raisons devaient cependant
I'employeur devra
tous
autres
ens
une redistribution du travail, y
chdmage

Indien nodig zal hij overgaan tot een
de
of bij
dere maatregelen te

Le cas
syndicale, ou a
des
res.

HOOFDSTUK VII. - Sectorale evaluatie.

CHAPITRE VII. - Evaluation sectorielle.

Artikel 14.

Article 14.

met de neerlegging van de ondernemingsovereenkomst,
omschreven bij de
6, 7 en 8, wordt een
van de afgesloten overeenkomst
aan de
van het
tair
voor het
Deze
bij aangetekend

a la disposition de la convention
stipule aux articles 6, 7 et 8, une copie
de la convention conclue est transmise au
de la
pour la
information se fera par

Artikel 15.

Article 15.

met
met de
teneinde an-

Na het
van een
van
maanden, te
rekenen vanaf 1
zal in het
Subcoovergegaan worden tot een evaluatie van de in de
ondernemingen toegepaste
in de zin
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le

prendra langue avec la
avec les organisations
de convenir d'autres

de la
de 18
a compter a
Janvier 1999, la
paritaia
des regimes de travail
dans les
la con-

du
re

ce
a des licencieou motifs de reorga-

de travail

van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 42 van 2
juni
en de wet van 17
1987, vermeld in
artikel 3.

collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 et la
du 17 mars
y
3.

Deze
de gevolgde procedure
de inhoud en de gevolgen van de arbeidsregelingen

evaluation
que sur contenu et
de travail.

Deze evaluatie
eventueel leiden tot het
van een aanvullende sectorale collectieve arbeidsovereenkomst.

Cette evaluation peut
sur la
conclusion
convention collective de travail

HOOFDSTUK

CHAPITRE VIII. - Exceptions.

-

tant sur la
des regimes

Artikel 16.

Article

De ondernemingsovereenkomsten
de vervan de arbeidsduur en/of speciale tijdsregelingen afgesloten voor 1
1999
worden
behouden en verder worden toegepast.

Les conventions
relatives
plus souple de la duree du travail
des
du temps de travail conclues avant le
1er Janvier 1999 peuvent
maintenues et

HOOFDSTUK IX. -

CHAPITRE IX. - Duree.
Article 17.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari
en is gesloten voor onbepaalde
duur.

La
au

convention collective de travail prend
Janvier 1999 et est conclue pour une duree

Zij kan worden opgezegd op
van een der
inachtneming van een
zeggingstermijn van 3 maanden, betekend bij een ter
post aangetekende brief,
aan de
van
het Paritair
voor het
en aan de

peut etre
a la demande d'une des parties signataires moyennant un
de 3
signipar
la poste,
au
President de la Sous-commission
pour la cartoutes les parties signataires.
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