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Collectieve
_
1999 houdende
wegens
voor de jaarlijkse
vakantie van de bedienden de
voedingsnijverheid.

Convention c<
ive de travail du 16
1999
des jours de chomage
temporaire pour force majeure pour les vacances
annuelles des employes de I'industrie alimentaire.

Champ d'application
1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van
op de werkgevers en de bedienden die
onder het Paritair
voor de
bedienden uit de voedingsnijverheid.

Article 1
La presente convention collective de travail s'applique
aux employeurs et
employes des entreprises qui
a la commission paritaire des employes
de I'industrie alimentaire.
Assimilation

2

Article 2

Ter aanvulling van het koninklijk besluit van 30
tot bepaling van de algemene
van de wetten
de
jaarlijkse vakantie
de
de dagen van
werkloosheid wegens overmacht met dagen
tewerkstelling gelijkstellen voor de berekening van de
en van het vakantiegeld.

En complement de
royal du 30 mars
determinant les modalites generates
des
relatives aux vacances annuelles des travailleurs
salaries, Pemployeur devra assimiler les jours de
chomage temporaire pour cause de force majeure a
des jours de travail pour calcul de la duree des
vacances et du pecule de vacances.

Artikel 3

Article 3

De werkgever kan deze meerkost bij het Sociaal Fonds
van de voedingsnijverheid recupereren volgens de
statuten van het Sociaal Fonds en de modaliteiten
bepaald door de Raad van Beheer van het Sociaal
Fonds.

peut
ce
du
Fonds Social de I'industrie alimentaire selon les statuts
du Fonds Social et les modalites
par le conseil
du Fonds Social.
Duree de validite

Artikel 4

Article 4

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is voor
bepaalde
gesloten. Deze treedt in werking op
en
op van
te
op
31.12.2000.

La presente convention collective de travail est conclue
pour une duree
entre en vigueur le
01.06.1999 et prend fin le 31.12.2000.
paritaire

Paritair
Deze bepaling van
betekent dat deze
toepasselijk is op de vakantiedagen en
vakantiegeid die in het vakantiejaar 2000 toegekend
worden op basis van het vakantiedienstjaar

disposition relative a la duree de validite
assimilation est applicable aux jours de
vacances et pecule de vacances qui seront
en 2000 sur base des
de
de
vacances 1999
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