Paritair Comité voor het
van 12/09/2003 ter
tewerkstelling van risicogroepen onder de

van de

en de

Artikel l:Doel
Deze collectieve arbeidsovereenkomst
te
ter bevordering
van de vorming en de tewerkstelling van risicogroepen onder de werknemers in
van
II Afdeling 1 van de wet d.d. 1
2003 houdende de uitvoering van het
voor de période 2003-2004.
Artikel 2: Toepassingsgebied
Deze

is van

op de werkgevers en op de werknemers van de
de Wet van 27
1921,
door de
Wet van 2 mei 2002, voorzover zij
onder het Paritair Comité voor het
Vermakelijkheidsbedrijf en zij
één van de volgende
voldoen:
- een
zijn
de maatschappelijke
gevestigd is in het
Gewest
- een vereniging zijn waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het
Hoofdstedelijk Gewest en die
is bij de
voor Sociale
Zekerheid op de
taalrol.
Artikel 3: Begrip risicogroepen
Met risicogroepen dient
te worden :
die in
wensen te komen voor een tewerkstelling in de
sector;
- de werknemers tewerkgesteld in de sector die tengevolge van de toepassing van
of
een bij- of omscholing moeten
om
te behouden;
- autochtone en allochtone
jongeren;
- oudere werknemers en
werknemers;
personen die zich in een precair
bevinden.
Artikel 4: Bijdrage
De werkgever moet voor het derde en vierde
in 2003 een
van 0,20 %
en voor
kwartaal van 2004 een bijdrage storten van 0,10 % berekend op basis van de
betaald aan de werknemers zoals
bij de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid, aan het in
5
Fonds voor
waarvan de
middelen een fonds
dat het
moet
de doelstelling vastgelegd in artikel
te bereiken.
Artikel 5: Stortingen
Deze bijdragen worden
met de sociale
voor Sociale Zekerheid die deze bijdragen
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aan de Rijksdienst
aan het Sociaal Fonds voor de

van de
19 te

Artikel 6:

Gemeenschap,

en

van

met

maatschappelijke

Fonds

Deze

de perken van de
middelen van het Fonds voor
worden
voor
ter
van de
en
tewerkstelling van de
volgens de modaliteiten en de
bepaald
door
II Afdeling 1 van de wet d.d. 1
2003.
Het in
5 genoemde Fonds wordt
beheerd en werd
bij CAO van 14
december 2000,
gewijzigd bij CAO van 25
De Raad van
van het in artikel 5 genoemde Fonds zal de nodige mitiatieven
om deze bijdrage te besteden zoals
in artikel 1 van deze

Artikel 7:

Deze collectieve
in werking op 1

en

wordt afgesloten voor een bepaalde période. Zij
2003 en houdt op van
te zijn op 31 december 2004.

