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Opschrift van de CAO: Cao fonds vorming

Datum:

20/10/2017

De ondergetelcende, handelende als voorzit(s)ter van.het AANVULLEND PARITAIR COMITE VOOR DE,.
WERKLIEDEN , legt hierbij, met toepassing van artikel 18 van de wet van S december 1968 betreffende de
collectieve arbeidsovereenlcomsten en de paritaire comités, de hierna vermelde overeenlcomst neer ter Griffte
en bevestigt dat deze overeenk-omst gesloten werd in overeenstemming met de voorschriften van de hoger
vermelde wet:
Vra;enlijst:
A. ALGEMENE INFORMATIE
Heeft de cao betrekking op een functieclassificatie?=> inlichtingblad toevoegen

0

Ja

Voorziet de cao een procedure van toetreding door individuele werkgevers? Waar worden de
toetredingsakten neergelegd?

0

Voorzitter

Dient de cao overgemaakt te worden aan de RSZ?

M/ Neen

Griffie

0

Neen

V Ja

0

Neen

Ja

0

Neen

Ja

0

Neen

Ja

B. VORMVEREISTEN
Is de identiteit van de ondertekenende personen vermeid bij hun handtekening?

Zijn aile ondertekenaars lid van het paritair (sub)comité?

Is de geldigheidsduur van de cao vermeld?
Is de cao voorzien van een opzeggingsclausule?
(cao voor onbepaalde duur of voor bepaalde duur met opzeggingsbeding)

0 Ja

~0

Neen

Draagt de cao een datum van in werking treden?

il/ Ja

0

Neen

Werd de datum van sluiten van de cao aangeduid?

l.J

Ja

0

Neen

Zijn de datum en het registratienummer vermeld van cao's die door deze cao worden
gewijzigd, verlengd of opgeheven?

0

Ja

C. ALGEMEENVERBINDENDVERKLARING GEVRAAGD

Ja

D. COMMENTAAR

Datum: 24/10/2017

BROUCKE SONJA
Voorzit(s)ter
[eerleggingsnummer:
CAO geregistreerd op:
I(in te vullen door de Griffie)

folmulier neerlegging cao (Mode12014)

Onder het nummer:

Neen

0

Neen

Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers

Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden

(CP 100).

(PC 100).

Convention collective de travail du

Collectieve arbeidsovereenkomst van

20 octobre 2017 .

20 oktober 2017

PERCEPTION DE LA COTISATION PATRONALE AU
FONDS DE SECURITE D'EXISTENCE DENOMME
FONDS POUR LA FORMATION DES OUVRIERS DE
LA COMMISSION PARITARIE AUXILIAIRE POUR
OUVRIERS PAR L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE
NATIONALE

INNING VAN DE WERKGEVERSBIJDRAGE AAN
HET FONDS VAN BESTAANSZEKERHEID
GENAAMD FONDS VOOR DE VORMING VAN DE
ARBEIDERS IN HETAANVULLEND PARITAIR
COMITE VAN DE WERKLIEDEN DOOR DE
RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID

Article 1

Artikel 1

La présente convention collective de travail
s'applique aux employeurs et aux ouvriers
(ouvrières) des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.
Par « ouvriers », on entend les ouvriers
masculins et féminins.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van
toepassing op de werkgevers en de arbeid(st)ers
van de ondernemingen die onder het Aanvullend
Paritair Comité voor de werklieden ressorteren.
Onder "arbeiders" wordt verstaan'de mannelijke
en vrouwelijke arbeiders.

Article 2

Artikel 2
In toepassing van artikel 15 van de statuten van
het fonds voor bestaanszekerheid genaamd
FONDS VOOR DE VORMING van de arbeiders in
het aanvullend paritair comité voor de
werklieden vastgesteld bij collectieve
arbeidsovereenkomst van 20 oktober
2011(106897/co/100) , tot oprichting van het
fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van
zijn statuten, wordt een procentuele bijdrage
vastgesteld.

En application de l'article 15 des statuts du fonds
de sécurité d'existence dénommé FONDS POUR
LA FORMATION des ouvriers de la commission
paritaire auxiliaire pour ouvriers tel que fixé
dans la convention collective de travail du 20
octobre 2011 (106897/co/100) portant
institution d'un fonds de sécurité d'existence et
fixant ses statuts, une cotisation exprimée en
pourcentage est fixée.
Article 3

Cette cotisation est perçue et recouvrée par
l'Office national de sécurité sociale, qui la
versera à son tour au fonds de sécurité
d'existence dénommé le FONDS POUR LA
FORMATION des ouvriers de la commission
paritaire auxiliaire pour ouvriers.
Article 4
ler
A partir du
janvier2018, la cotisation au
fonds de sécurité d'existence dénommé FONDS
POUR LA FORMATION des ouvriers de la
commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, est
fixée à 0,10 %, conformément à l'arrêté royal
pris en exécution de la loi du 27 décembre 2006
portant des dispositions diverses (1), articles 188
à 195 (M.B. du 28 décembre 2006).
Les 0,10 % sont fixés sur la base des salaires

Artikel 3
Deze bijdrage wordt geïnd en ingevorderd door
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, die het op
haar beurt zal doorstorten aan het fonds voor
bestaanszekerheid, genaamd FONDS VOOR DE
VORMING van de arbeiders in het aanvullend
paritair comité voor de werklieden.
Artikel 4
Vanaf 1januari 2018 is de bijdrage aan het fonds
voor bestaanszekerheid genaamd FONDS VOOR
DE VORMING van de arbeiders in het aanvullend
paritair comité voor de werklieden vastgesteld
op 0,10 %, overeenkomstig het koninklijk besluit
genomen in uitvoering van de wet van 27
december 2006 hoûdende diverse bepalingen

bruts à 108%.
Article 5
La présente convention collective de travail
entre en vigueur le 1,f janvier 2018 et cesse de
produire ses effets au 31 décembre 2019.

(1), artikelen 188 tot 195 (B.S., 28 december
2006).
De 0,10 % is vastgesteld op basis van de
brutolonen aan 108 %.
Artikel 5
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in
werking op 1 januari 2018 en houdt op van
kracht te zijn op 31 december 2019.
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AANVULLEND PARITAIR COMITE VOOR DE WERKLIEDEN
Tijdens de vergadering van 20/10/2017
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COMMISSION PARITAIRE AUXILIAIRE POUR OUVRIERS
En sa séance du 20/10/2017

Entre les organisations suivantes représentées au sein de la
Tussen de volgende organisaties vertegenwoordigd in het Paritair
Commission paritaire, la convention collective de travail a été
Comité werd de collectieve arbeidsovereenkbmst gesloten :
conclue :

VERBOND VAN BELGISCHE ONDERNEMINGEN
FEDERATION DES ENTREPRISES DE BELGIQUE

FII

Vertegen à rdigd dbor / représenté par

'
// (Naarn /Handtekening)
(Nom / Signature)
ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND
FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE

Vertegenwoordigd door / représenté par

(Naam / Handtekening)
(Nom / Signature)
ALGEMEEN CHRISTELIJK VAKVERBOND VAN BELGIE
CONFEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS DE BELGIQUE

Vertegenwoordigd door / représenté par

-ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE VAKBONDEN VAN BELGIE
CENTRALE GENERALE DES SYNDICATS LIBERAUX DE BELGIQUE

am / Handtekening)
(Nom / Signature)

Vertegenwoordigd door / représenté par

(Naam / Handtekening)
(Nom / Signature)

