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Deze collectieve arbeidsovereenkomst is
van toepassing op de werkgevers van de
die
onder de
bevoegdheid van het Paritair Comite voor de
bedienden uit de scheikundige nijverheid en op de
bedienden
de
zijn opgenomen in
de
der
door dit
comite.

Article
La presente convention collective de
travail s'applique aux employeurs des
a la Commission paritaire pour
employes de
chimique et aux employes
dont les fonctions sont reprises dans la classification
des fonctions
par
commission paritaire.

Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst regelt
de toepassing van
7 van het
van 15
1971 over
de syndicale

Art.
regie

van de syndicale vorming

Organisation de la formation syndicale

Art. Met het oog op de
aan
opleidingsdoor de representatieve syndicale
zijn
de
of
van de
van de comites voor preventie
en
op het werk en van de syndicale
delegaties, ten belope van ten hoogste
per jaar voor de
nijverheid, gemachtigd gedurende ten hoogste 12
dagen per 2 jaar aan genoemde cursussen
te

Art. En
de
a des cours de
formation ou de
organises par les
organisations
representatives, les
membres
ou
des conseils
des comites de pour la prevention et la
protection au travail et des delegations syndicates, a
concurrence de
maximum par an pour
1'industrie chimique, sont
a participer aux
dits cours pendant 12 jours maximum sur deux ans.

Die

Ces absences ne peuvent pas
a6
fois deux jours ou 4 fois trois jours par participant,
sauf derogation
par
dans la
des douze jours

langer duren dan 6
twee dagen of dan 4
drie dagen per
deelnemer,
toegestaan door het
binnen de grens van de twaalf
dagen.

0

La presente convention collective de travail
de
7 de
du juin
la
formation syndicale.

22

/

Het

van

bij
de

syndicale

de
accord entre

participants est
de
organisations syndicates

verdeeld.

Art. 4.

Art. 4.

a) De ondertekenende syndicale organisaties
de Federatie der
ten
twee weken voor de cursus de
van de
deelnemers
alsmede de
waar zij
zijn.

a) Les organisations
signataires
a la Federation des industries
au moins deux semaines
debut
des cours, les noms des participants et des
ou sont

b) De syndicale organisaties dienen de werkgevers
ten minste twee weken
de data
mede te
waarop hun
zullen zijn.

b) Les organisations syndicates
employeurs par
des dates
membres au moins deux semaines a

c) Een

van twee weken
de datum van
van de brief wordt vastgelegd waarin de
werkgever
op een
aanvraag tot het bijwonen van een syndicale
opleidings-

c)
dans un
de deux
semaines, a dater de la reception de la lettre de
demande recevable de participation a un cours de
formation ou de

d) Gezien de
in verband met de
van het werk en
elk productieverlies
zoveel mogelijk te
dienen de syndicale
organisaties
te zorgen te voorkomen dat een
te
aantal van hun leden van
zouden
worden
om
opleidingscursussen te volgen.

d) Eu
aux
du travail
et en
au maximum toute
de
production, les organisations syndicates veilleront a
qu'un trop grand nombre de teurs membres
d'une meme
ne soient
en meme
temps en vue de suivre ensemble les cours de
formation.

Zij zullen de
trouwens

Par
le remplacement des
employes absents.
telles
d'autres employes au meme poste de
travail, peuvent rendre
impossible sous
de
la bonne marche de
Dans ce cas,
syndicale interessee et facilitera le
remplacement du
syndicale interessee communique le nom du
nouveau participant au moins une semaine a

van de

leden

de afwezigheid van
bedienden op dezelfde werkpost,
de
afwezigheid
op
dat de
goede gang van de onderneming zou
worden. In dat
zal de werkgever de
syndicale organisatie
en
de vervanging van de
vergemakkelijken. De geinteresseerde vakbond
een week voor de
van de
cyclus de naam van de

les
de

In de
die daarover
de
en de syndicale
of de syndicale
ontstaan,
door
Fedichem en de
syndicale organisaties
bemiddeld worden.

Les litiges qui
a ce sujet entre
et delegues
organisations
feront
intervention de bons offices entre Fedichem et
syndicale

e) De afgevaardigden die verzocht worden die
bij te wonen, dienen aan de hand
van een
aan te tonen dat zij er werkelijk
aan deelgenomen hebben.

e) Les delegues qui sont invites a assister a ces
de formation prouveront, par un document
y ont

Art. 5.

Art. 5.

a) De syndicale organisaties
agenda mee van
deze
ook
b) De
die

aan Fedichem de
op

a) Chaque
Fedichem,
sont organises.

en sociale vorming
de
van de bedienden de
bieden
op te doen
is voor
opdracht in de
van de
en dat in
van

les organisations syndicales
des cycles de formation a
que soit niveau auquel ceux-ci

b) La formation
et sociale doit
aux representants des employes
des
a
mission au sein de
et
dans
de toutes les parties.

Art. 6.

Art. 6.

a) De vertegenwoordigers van de bedienden
mogen, ten belope van ten hoogste een
afgevaardigde per technische bedrijfseenheid en per
syndicale
per
jaar gedurende een dag wegblijven om een
bij te wonen dat door de
ondertekenende syndicale organisaties ingericht
wordt.

a) Les representants des employes, a concurrence
maximum par unite technique
et par organisation syndicale
peuvent
une fois par an
pendant une
pour assister a un congres
organise par les organisations syndicales

b) De

van de
comites mogen
zijn om
te nemen aan de
van die comites, ingericht door de ondertekenende
syndicale organisaties.

b) Les membres des comites
ont la
de
de leur travail
de
aux reunions des comites nationaux organises par
les organisations syndicales signataires.

Deze
mogen in het
werkdagen per jaar

Ces absences ne peuvent
travail par an.

de 4

quatre jours de

c) Wat de syndicate
verbinden de
syndicale organisaties er zich toe de
werkgevers ten
twee weken
op de
te brengen en ten
minste zeven dagen te voren voor de
der
comites.

c) En ce qui concerne
syndicaux,
organisations syndicates s'engagent a
par
les employeurs
au moins deux
a
et au moins sept jours a
pour les reunions des comites nationaux.

Art.

Voor de
in de
3 en 6,
de
de
bezoldiging
die ze normaal zouden
hebben indien
hadden.

Art. 7. Pour les absences visees aux articles 3 et 6,
les
toucheront la remuneration qu'ils
auraient
avaient

Financiering van de syndicale
van de
van de bedienden en van de
syndicate premie

Financement de la formation syndicate des
representants des employes et de la prime syndicale

Art. Met ingang van 1
wordt een
financiele reserve samengesteld met het
de
syndicale vorming van de
van
de bedienden van de
te
tot een
van 3.000.000
F. per

Art.

Met ingang van 1 januari
deze financiele
reserve bovendien voor de
van een
gedeelte van de jaarlijkse bijdrage van de
onder de in
1 bedoelde
bedienden, ten belope van jaarlijks 57
F.

Avec effet au
janvier
financiere assure en outre la
de la cotisation syndicale
les employes vises a
concurrence
montant
F.

Art. De financiele reserve bedoeld in artikel 8
wordt samengesteld door een jaarlijkse bijdrage,
door de werkgevers bedoeld in artikel

Art.

Art.

Art. 10. La Federation des industries
de
est
de recueillir les cotisations
visees a I'article

De Federatie der
wordt belast met het
bedoelde bijdragen.

nijverheid van
van de in artikel 8

Deze bedragen worden op een door het Paritair
voor de bedienden uit de scheikundige
nijverheid aangeduide
gestort.

Une reserve financiere est
ayant pour but
de la formation syndicale des
representants des employes de
concurrence d'un
maximal de
par

avec

au

cette reserve
d'une
des
et ce a
de 57 millions de

La reserve financiere
a
par une cotisation annuelle
employeurs vises a I'article ler.

Ces

de

a
F

8 est
par les

sont
a un compte bancaire
par la Commission
pour employes
chimique.

Art.
Door het
Comite voor de
bedienden uit de scheikundige
een
samengesteld uit
van de
en uit
van de werkgevers,
van het
paritair comite. Het
wordt
door de
voorzitter van dit paritair comite.

Art.

Deze werkgroep wordt belast met het nazicht van
de verschillende voorgestelde aanwendingen van de
voordelen,
elke
de toepassing van deze collectieve
arbeidsovereenkomst, namelijk de controle op de
bij de
te
onderzoeken.

Ce groupe de travail est charge
differentes affectations proposees des avantages
que toute question relative a
de la presente convention collective de
travail,
le controle de
aux
organisations syndicales, etc.

Art.
De vakorganisaties
in
het Paritair Comite voor de bedienden uit de
scheikundige nijverheid
de werkgroep, na
overleg, de
van verdeling onder hen
van de
reserve

Art.
Les organisations syndicales
au
de la Commission paritaire pour employes
de
chimique font
au groupe de
travail,
la de repartition
entre
de la reserve

Art. 13. Het
van een voordeel aan de
gesyndiceerde bedienden, geregeld door deze
collectieve arbeidsovereenkomst,
op dit gebied
elke eis op het niveau van de ondernemingen en de
sector uit, en is
aan de
van
de sociale
in de ondernemingen bedoeld in
1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art.

Un

de travail compose
de cinq
des organisations
et de cinq
des employeurs
membres de la Commission
pour employes
de
est
par la
commission paritaire
La
en est
par le president de cette commission
paritaire.

aux employes
regie par la presente convention
collective de travail, exclut toute revendication dans
ce domaine sur le plan des entreprises et du secteur,
et est
au respect de la
sociale dans
les entreprises
a
de la presente
convention collective de

Dispositions finales

Art.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst
de collectieve arbeidsovereenkomst
houdende
van de
voor bedienden van 24 September
gesloten in
het Paritair Comite voor de bedienden uit de
scheikundige nijverheid
besluit van
mei
Staatsblad van 20
door artikel van de collectieve
arbeidsovereenkomst van 20
1995
betreffende het
1995-1996,
gesloten in het Paritair Comite voor de bedienden
uit de scheikundige nijverheid (koninklijk besluit

La presente convention collective de travail
la convention collective de travail relative
a la formation
des employes conclue au
sein de la Commission paritaire pour employes de
chimique le 24 septembre 1993
royal du
beige du 20
1994),
par 1'article de la convention
collective de travail du 20
1995 relative a
national 1995-1996
royal du 7
1995, moniteur beige du 6 octobre 1995).

van 7

1995,

Staatsblad van 6

1995).
Deze collectieve
wordt gesloten voor
met ingang van 1

duur. Zij treedt in
1999.

Art.
La presente convention collective de travail
est conclue pour une
entre
en
1999.

De bepalingen van deze collectieve
arbeidsovereenkomst
door elk der
worden opgezegd ten vroegste op 1 oktober 2000
en
een
van
betekend bij een ter post aangetekende brief,
aan de
van het
voor de
uit de
De
van drie maanden
te
vanaf
de datum
de aangetekende brief aan de
voorzitter wordt toegezonden. De poststempel
bewijs. De voorzitter
de partijen op
de
van deze

Les dispositions de la presente convention
collective de travail
par
chaque
au
le ler octobre 2000 et
le respect
delai de
de trois
par lettre recommandee
au
president de la Commission
pour employes
de
Ce delai de trois mois prend
cours a
de la date a
la lettre
recommandee est
au president, le cachet
de la poste
foi. Le president
parties de cette

Deze collectieve arbeidsovereenkomst worden
neergelegd ter
van de Dienst van de
collectieve
van het
voor Tewerkstelling en
en de
verbindende
wordt

La presente convention collective de travail sera
au
du Service des relations
collectives de travail du
de
et du
Travail et la force obligatoire par
royal sera

