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Aanwending van 0,10
in 2000 van de
massa ter bevordering van de tewerkstelling en
vorming van de risicogroepen.

Affectation de 0,10 p.c. en 2000 de la masse
en faveur de 1'emploi et de la formation des
groupes a risque.

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is
van toepassing op de werkgevers ressorterend onder het Paritair Comite voor de Casinobedienden
en hun

Article
La
convention collective de
travail s'applique aux employeurs ressortissant a la
Commission paritaire pour les employes de casino
et a
personnel.

Art. 2. In uitvoering van het interprofessioneel akkoord 1999-2000 van 8 december 1998, en in toepassing van artikel 106, § 1, onderafdeling 1 ten voordele van
van
afdeling VI, hoofdstuk III van de wet van
26
1999 betreffende het Belgisch actieplan
voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen,
een bijdrage, berekend op het
loon van de werknemers
voorzien in artikel 170 van de wet van 29 december 1990 houdende
sociale bepalingen (Belgisch Staatsblad van
9 januari 1991), door de ondernemingen gestort
worden in het
Vormingsfonds voor de
Casinobedienden". Voor 2000 wordt 0,10

Art. 2. En execution de
interprofessionnel
1999-2000 du 8
1998, et en application
de
106 § 1, sous-section 1 - "efforts en faveur des chomeurs", de la section VI, chapitre III
de la
du 26 mars 1999 relative au plan d'action
beige pour 1'emploi 1998 et portant des dispositions
beige du 9 Janvier 1991) sera
versee par les entreprises au fonds sociale de formation pour les employes de casino. Un pourcentage de 0,10 p.c. pour 2000 est

De raad van bestuur van dit sociaal fonds zal ter
inning van deze bijdragen voor 2000 de nodige
schikkingen treffen.

Le conseil
des dispositions
tisations pour 2000.

van de tewerkstelling van risicogroe-

en

groupes a ris-

du fonds social prendra
a la perception des co-

Art. 3. De raad van bestuur van het
Vormingsfonds voor de
maatretreffen die de tewerkstellings- en
plannen in de sector ondersteunen en dit via
voor de risicogroepen
voorzien in de
artikelen
en 173 van de voornoemde wet
van 29 december 1990.

Art. 3. Le conseil
du "Fonds social
de formation pour
employes de casino" adoptera des mesures
a soutenir les initiatives
d'emploi et de formation en faveur des groupes a
risque dans secteur
les articles
et 173 de la
du
29 decembre 1990.

Art. 4.

Art. 4. Sont

risicogroepen wordcn beschouwd :

comme groupes a risque :

- personen bedoeld in artikel 173 van de voornoemde wet van 29 december 1990 en in artikel 1
van het uitvoeringsbesluit van 12

- les personnes
a I'article 173 de la loi precitee du 29 decembre 1990 et a
ler de
royal
du 12

-

- les travailleurs,
que soit
de formation dont la fonction est
a
de formation
dans le secteur.

ongeacht hun opleidingsniveau, wier
functie bedreigd wordt zonder
vorming in de sector.

Art. 5. Deze collectieve arbeidsovereenkomst
treedt in werking op 1 januari 2000 en houdt op
van kracht te zijn op 31 december 2000.

Art. 5. La
convention collective de travail
entre en
le ler
2000 et vient a
le 31 decembre 2000.

