arbeidsovereenkomst van 16
1999 tot
en
van de
van het 'Waarborg-en Sociaal
Fonds van de bedienden van de
(KB gevraagd)

Convention collective de travail du 16
1999
et
du
Social et de Garantie des
employes dc
des conserves de

Tocpassingsgebied

Champ d'application
Article 1

1
§ 1 Deze collectieve
op de
de
§2 Met

is van
en de bedienden van
nijverheid.

worden de mannelijke en de
bedienden bedoeld.

§ 1 La presente convention collective de travail
est applicable aux employeurs et aux employes
de 1'industrie
de legumes.
§2. On entend par employes, les employes
masculins et
Duree de

Artikel 2

Article 2

collectieve arbeidsovereenkomst
treedt in vverking op 1
1999 en is gesloten
voor onbepaalde duur.
Zij
de collectieve arbeidsovereenkomst
van 19 juni
tot
van een Fonds
voor
genaamd
Sociaal fonds van de bedienden van de
en tot vasttelling
van zijn statuten, algemeen verbindend
bij
Besluit van juni
(Belgisch
van 24
1979) en laatst
door de collectieve
arbeidsovereenkomst van 5
1999.

La presente convention collective de travail entre
en
juillet
et est conclue pour
une duree
remplace la convention collective de travail
du
juin 1978relative a la creation d'un fonds
de
d'existence denomme
social
et de garantie des employes de 1'industrie des
conserves de
fixation de ses statuts,
rendu obligatoire par
Royal du 13 juin
Beige du
et
pour la
fois par la convention
collective de travail du 5

Zij

opgezegd worden door een der
een opzegging van zes maanden met een ter
post aangetekende brief, gericht aan de
van het
voor de

Elle peut

par une des parties
de six mois,
par
a la
au
de la Commission
de 1'industrie

Bijlage:

Annexe: statuts
1: Benaming,
bestaansduur.

Chapitre
duree.

Denomination, siege

but,

Artikel 1

Article 1

Er
met ingang van 1
een fonds
voor
onder de
benaming
Sociaal Fonds van de
Fonds

11 est
,a
du ler
un
Fonds de
denomme "Fonds
social et de garantie de 1'industrie des conserves
de

0 7 -01- 2000

Article 2
De

van het Fonds is
Jean

te 1030

a 1030

Article 3

3
Het Fonds

Le siege social du Fonds est
avenue Jean

Le Fonds a pour

tot

innen van de bijdragen nodig

zijn

1

perception des cotisations

a son

vaststellen van de aard, de
en de
van de
in de kosten voor de
economische vorming van de
en het
toekennen van aanvullende
voordelen aan
de bedienden van de voedingsnijverheid:

determination de la nature, de
et
des conditions
de la participation aux
frais de formation professionnelle,
et
des employes ainsi que
sociaux
aux
employes de

betaling van deze tegemoetkomingen en
sociale voordelen te verzekeren;

paiement de ces participations aux
frais et de ces avantages

4.de
lasten met
tot de
uitbetaling van tegemoetkomingen en sociale
voordelen
in punt 3 te vergoeden aan de
die
medewerking verlenen bij de uitbetaling

4.1e
des charges
se
au paiement des participations aux
frais et des avantages sociaux vises au point 3,
aux organisations representatives qui
a leur paiement;

inning en het

van de
ter

van de

perception et
des cotisations
patronales en vue de promouvoir

6.de meerkost van het
in
2 van de collectieve
arbeidsovereenkomst van
december houdende
gelijkstelling van dagen tijdelijke
wegens
voor een
vakantiegeld van de werknemers uit de
voedingsnijverheid
te
aan de

6. de

a
le
du
de
contenu a
2 de la convention collective de travail
du
assimilation des jours de
pour force majeure pour
vacances
des travailleurs de 1'industrie
alimentaire.

Artikel 4

Article 4

Het fonds is
voor een
tijd.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan
opgezegd door een der
mits een
opzeggingstermijn van maanden ,betekent bij
een ter post aangetekende brief
aan de
van het Paritair
voor de
bedienden van de voedingsnijverheid.

Le Fonds est

pour une
convention collective
de travail peut
par une des parties,
moyennant preavis de
par lettre
a la
au President de
la Commission
des employes de
1'industrie alimentaire.
La

Article 5

5
De
van de

zijn van toepassing op

in
bereiding van
groenten, het
verse groenten die het

ingelegde groenten.
en diepgevroren
of bereiden van
van de
het nummer
dragen en op dc bedienden van de
groentenconservennijverheid.
Voor de toepassing van deze collectieve
arbeidsovereenkomst behoren tot de sector van de
groentenconservennijverheid, de
die
groenten
plantaardige
in eerste of tweede
voor
langdurige bewaring
door
in
of
door pasteurisatie
of diepvries.

2:

au secteur de 1'industrie des
conserves de legumes pour
de la
convention collective de travail, les
entreprises qui travaillent
un
de legumes
produits
de premiere ou seconde transformation en
de
la conservation de
par
en
ou
par pasteurisation

Chapitre 2:Administration

Artikel 6
Het fonds
beheer die

Les
d'application a toutes
entreprises de
des conserves de
legumes, legumes
legumes en
preparation de legumes
et
nettoyage ou la
preparation de legumes frais, qui portent
de
national de
sociale
et
aux employes de 1'industrie des conserves de
legumes.

Article 6
door een raad van
samengesteld is
van de
en van de

Le fonds est

par un conseil
compose
de
delegues des employeurs et des travailleurs.

werknemers.
Deze raad
uit zes
te
afgevaardigden van de werkgevers en drie
afgevaardigden van de werknemers
van de drie
werknemersorganisaties.

Ce conseil compte six membres,
trois
delegues des employeurs et trois delegues des
travailleurs,
les trois organisations
de travailleurs.

De leden van de raad van beheer worden
aangewezen door het Paritair
van de
bedienden oor de voedingsnijverheid.

Les membres du conseil d'administration sont
par la Commission
des
employes de 1'industrie

Artikel 7

Article 7

jaar duidt de raad van beheer in zijn
midden een voorzitter aan. Deze is herkiesbaar
en moet behoren tot de groep der werkgevers.

le conseil d'administration
un president en son sein.
est
et doit
au groupe des
employeurs

Artikel 8

Article 8

De raad van beheer
van de voorzitter.

op bijeenroeping

De voorzitter is gehouden de raad bijeen te
roepen
per jaar of
ten minste twee leden van de raad

Le conseil d'administration se
convocation du president.

sur

Le president est tenu de convoquer le conseil au
moins une fois par an et chaque fois qu'au moins
deux membres du conseil en font la demande.

De
verslagen

de agenda
De Les convocations doivent
jour. Les proces-verbaux
door de
par le conseil
door de raad van
en
d'administration, et signes par
door degene die de vergadering
la reunion.

par
qui a preside

Uittreksels uit deze verslagen worden
ondertekend door de
of door twee

Des extraits de ces proces-verbaux sont signes
par le president ou par deux administrateurs.

De
worden
Er
kan slechts gestemd worden over de punten die
op de agenda

Les decisions sont prises a
ne peut
vote que sur
points figurant a 1'ordre du
jour.

9

Article 9

De raad van beheer heeft tot opdracht het fonds te
en
maatregelen te
die nodig
blijken voor zijn goede werking. Hij bezit de
uitgebreide
voor het beheren van
het fonds.

Le conseil d'administration a comme mission de
le fonds et de prendre toutes les mesures
qui
a son bon
les pouvoirs les plus
pour la gestion du fonds.

De raad van beheer treedt in zijn handelingen
op en handelt in rechte
bij monde van de voorzitter of van de

Le conseil d'administration est
dans
toutes ses actions et este en justice par le
ou
a cet

De beheerders zijn slechts
de
van hun

voor
en zij gaan geen
aan ingevolge
hun beheer ten opzichte van de verbintenissen
van het Fonds.

Les administrateurs ne sont responsables que
pour
de
et ne
aucune obligation
par suite
de leur gestion, a
des engagements du
Fonds.

Artikel

Article 10

De raad van beheer kan zijn machten geheel of
ten dele overdragen aan een of meerdere van zijn
of
aan derden.

Le conseil d'administration peut
tout ou
de ses pouvoirs a un ou plusieurs de ses
membres ou
a des tiers.

Artikel 11

Article

Het dagelijks beheer wordt door een
waargenomen, samengesteld uit
zes leden, te weten
van
de werknemersorganisaties en drie
vertegenwoordigers van de
Deze leden worden
gekozen door de leden van de raad van beheer.

La gestion
est
par un
de direction, compose de six membres,
dire trois representants des organisations de
travailleurs et trois representants des
organisations d'employeurs Ces membres sont
choisis par les membres du conseil

3: Financement

Financiering
Article 12

Artikel 12
Het fonds
over de bijdragen
de werkgevers bedoeld in artikel 5.

door

Le fonds dispose des cotisations versees par les
employeurs
a
5.

Artikel 13

Article 13

De bijdrage van de werkgevers is
1
vastgesleld op 0,50 % van de bij de RSZ
aan te geven
Vanaf 1 januari 2000 wordt deze bijdrage
vastgesteld op 0,40 % van de bij de RSZ aan te
geven lonen.

La cotisation des employeurs est fixee a 0.50
% des remunerations a declarer a

§2 Vanaf 1 juli
tot
1999 wordt
een bijdrage van 0,20%
van de lonen
aangegeven bij de RSZ en
voor het
Instituut voor professionele
en
tewerkstellingsinitiatieven voor de
voedingsnijverheid.

§2 A partir du
juillet 1999
1999, une cotisation de 0,20% des
remunerations declarees a 1'ONSS est
et
a
de formation professionnelle
et des initiatives
pour

Vanaf 1 januari 2000 wordt een bijdrage van
% gei'nd van de lonen aangegeven bij de RSZ en
bestemd voor het Instituut voor professionele
vorming en tewerkstellingsinitiatieven voor de
voedingsnijverheid.

A partir du ler Janvier 2000, une cotisation de
des remunerations declarees a 1'ONSS est
et destinee
de Formation
professionnelle de 1'industrie alimentaire.

§3 Vanaf 1
1999tot 30
2001 wordt er
een bijkomende bijdrage ten
van de
geheven. Deze wordt vastgesteld op
% van de
aangegeven aan de
RSZ en is bestemd voor de financiering van een
bijkomende
de

§3 A partir du ler
1999 jusqu'au 30 juin
une cotisation
est
a
charge de
est fixee a
de la masse
a
et est
destinee au financement d'une
complementaire a
de

§4 Vanaf 1
2000 tot 30 juni
wordt
er een bijkomende bijdrage ten laste van de
werkgever geheven. Deze wordt vastgesteld op
% van de loonmassa aangeven aan de RSZ
en is bestemd voor het Instituut voor
Professionele vorming.
En tewerkstellingsinitiatieven van de
voedingsnijverheid.

§4 A partir du ler
2000 jusqu'au 30 juin
une cotisation complementaire est
a
charge de 1'employeur.
est fixee a
de
la masse salariale
a 1'ONSS et est
a 1'Institut de formation professionnelle
et des initiatives d'emploi pour 1'industrie
alimentaire.

A
du
Janvier 2000,
cotisation est
fixee a 0,40% des remunerations a declarer a
1'ONSS.

Artikel 14

*
Article 14

De bijdragen bedoeld in artikel 13 § 1 worden
gei'nd door het fonds
De bijdragen bedoeld in artikel 13 § 2, §3 en §4
worden gei'nd door de
voor Sociale
Zekerheid.

Les cotisations visees a 1'article 13 §1 sont
par le Fonds
Les cotisations
a
§2,§3 et §4
sont
par
national de securite
sociale

Wanneer de bijdragen door de RSZ. gei'nd en
worden, zijn de

Lorsque les cotisations sont
et
par 1'ONSS, les dispositions
.

I

.

-

•

aan dit
opgelegd
de
inning en de
van de
voor de
van de
bijslag of van de rente, van toepassing.

a cet organisme pour la perception et
des cotisations, ainsi
pour le
calcul des majorations
de
sont
applicables.

de bijdragen door het fonds gei'nd en
ingevorderd
geschiedt
inning en invordering
de
bepalingen van de
en 17 van deze statuten.

Lorsque

cotisations sont
et
par le fonds,
perception et
recouvrement
aux
dispositions des articles 15, 16 et 17 des presents
statuts.

Article 15
De bij
par. 1
bijdragen,
worden volgens het kalenderjaar opgevraagd en
over de loonmassa berekend.

La cotisation
a
1'annee civile et est

Op 1
na het kalenderjaar worden de
bedrijven aangezocht de loonmassa
met de
kopie van de RSZ
aan het
fonds
te

Le

13 §1 est
sur la masse

suivant 1'annee civile, les
sont invitees a communiquer au
fonds la masse salariale de 1'annee
joignant, pour preuve, copie des
ONSS.

Artikel 16

Article 16

Overeenkomstig artikel
§1 en artikel
wordt het
van de
aan elk
medegedeeld en is uiterlijk
dagen

Le montant de la cotisation
et a
est
et est payable au plus
jours.

Dadelijk na

Les
prime sont

worden de vereisten
voor de premie toegezonden.

en

1'article 13,
a chaque
dans les

au paiement de la
des paiement

Artikel 17

Article 17

De bedrijven die geen of een laattijdige
doen of
binnen de gestelde
dienen een boete te betalen, onder de
van
een bijdrageverhoging van 10
en een
van 5 percent per
te
op de bijdragen en op de
boete, zonder dat
een ingebrekestelling
is vereist.

Les entreprises qui ne font pas de declaration, ou
dont la declaration est
ou qui n'acquittent
pas la cotisation dans les
doivent payer
une amende, sous forme d'une majoration de la
cotisation de 10
et un
de retard
de 5 pourcent par mois de retard, a compter sur
les cotisations et sur
sans qu' une mise
en demeure

Artikel 18

Article 18

de toepassing van artikel 14 van
1958
de fondsen
kan het bedrag der
worden gewijzigd bij collectieve
gesloten in het
voor de
van de
algemeen verbindend
verklaard bij
Besluit.

Sans prejudice de
de 1'article 14 de
la du 7 Janvier 1958
les fonds de
d'existence, le montant des cotisations
peut seulement
par convention
collective de travail conclue au sein de la
Commission
pour les employes de
rendue obligatoire par
Royal.

de wet van
voor
bijdragen

4 : Budgets,

4 : Begrotingen, rekeningen.

Article 19

19
een

op 1

L'exercice prend cours

en

juillet et

op 3ojuni.
Artikel 20
Elk jaar
begroting

uiterlijk tijdens de maand
het
jaar ter
aan het Paritair comite voor de
van de voedingsnijverheid.

de

Chaque
au cours du
de juin au plus
le budget pour 1'annee suivante est soumis a
de la Commission
pour
employes de
Article 21

Artikel
Op 30 juni
de rekeningen van het
verlopen jaar
De
en de
balans moeten op
gebied
zijn.

Les comptes de
30 juin. La

De raad van
alsmede de bij toepassing
van
van de wet van 7
de fondsen voor
door het Paritair comite voor de bedienden van de
voedingsnijverheid
revisor of
accountant, brengen
ieder een
verslag
over het
van
opdracht tijdens het verlopen jaar.

Le conseil d'administration, ainsi que le
ou
comptable
en
de
12 de la
du 7 Janvier 1958
les fonds de
d'existence par la
Commission paritaire pour les employes de
1'industrie alimentaire,
un rapport
sur
de
mission
au cours de 1'annee

De balans,

Le bilan, ainsi que les rapports
doivent etre soumis, au cours du
mois
au plus tard, a 1'approbation de la
Commission paritaire pour les
de
1'industrie alimentaire

met hogergenoemde
verslagen, moeten uiterlijk tijdens de
maand
ter goedkeuring aan het Paritair
comite voor de bedienden van de
voedingsnijverheid worden voorgelegd.

: Rechthebbenden en bijslagen
Artikel 22
De bij artikel 5
van de

sont
et le
doivent
au point de

au

comptable.

Chapitre 5 :

et allocations

Article 22
bedienden

van een

op nationaal
zijn,
ten
van het
fonds, recht op een
voordeel
en op een uitzonderlijke
vergoeding, wanneer in dit
bijzondere
worden gesloten.

Les employes vises a 1'article 5, membres d'une
des organisations representatives
sont
sur le
plan national, ont droit, a charge du fonds a une
allocation
et a une
forfaitaire exceptionnelle, quand des
conventions
sont conclues a ce sujet

Artikel 23

Article 23

Het bedrag en de betalingsmodaliteiten van onder
artikel 22 genoemd
worden vastgesteld
op
van het
bij
artikel
bij collectieve
gesloten in het Paritair
voor de bedienden

Le

et les

de paiement de
a 1'article 22 sont fixes sur
proposition du comite de direction
a 1'article
par convention collective de travail conclue
au sein de la Commission paritaire pour les

1
van de

algemeen
bij

employes de
obligatoire par
Chapitre 6

24

Royal.
liquidation

Article .24

Het Fonds kan enkel ontbonden worden in de
bepaald bij
4, of
een
beslissing van net
Paritair comite voor de bedienden van de
voedingsnijverheid.

Le Fonds peut uniquement
dissout dans
a
4 ou en
d'une decision unanime de la Commission
pour les employes de 1'industrie
alimentaire.

Het Paritair comite voor de bedienden van de
voedingsnijverheid
de
aan,
hun machten en
en duidt
de bestemming van het
aan.

La Commission paritaire pour les employes de
1'industrie alimentaire,
les liquidateurs,
leurs pouvoirs et appointements et precise
la destination des avoirs.

