PARITAIR COMITE VOOR HET
BOUWBEDRIJF

COMMISSION PARITAIRE DE LA
CONSTRUCTION

CAO van 6 november 2009
–
Wijziging van de CAO van 5 juli
2001 tot vaststelling van het
bedrag van de bijdrage aan het
Fonds voor Bestaanszekerheid van
de Werklieden uit het Bouwbedrijf

CCT du 6 novembre 2009
–
Modification de la CCT du
5 juillet 2001 fixant le taux de la
cotisation au Fonds de Sécurité
d’Existence des Ouvriers de la
Construction

Artikel 1. Deze CAO heeft tot doel een wijziging aan
te brengen aan de CAO van 5 juli 2001 tot
vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Werklieden
uit het Bouwbedrijf.

Article 1 . La présente CCT a pour but de modifier
la CCT du 5 juillet 2001 fixant le taux de la cotisation
au Fonds de Sécurité d’Existence des Ouvriers de la
Construction.

Artikel 2. Artikel 8 van de voormelde CAO van 5 juli
2001 wordt vervangen door de volgende bepaling:

Article 2. L'article 8 de la CCT du 5 juillet 2001
précitée est remplacé par la disposition suivante:

“De in artikel 7 vastgestelde bedragen worden met
1,5% vermeerderd voor de werkgevers die op 30 juni
van het vorige jaar minder dan twintig werknemers
tewerkstellen.”

“Les taux fixés à l’article 7 sont majorés de 1,5%
pour les employeurs occupant au 30 juin de l’année
précédente moins de vingt travailleurs.”

Artikel 3. Deze CAO treedt in werking op 1 januari
2010.

Article 3. La présente CCT entre en vigueur le 1
janvier 2010.

Zij heeft dezelfde geldigheidsduur en opzeggingsmodaliteiten als de voormelde CAO van 5 juli 2001.

Sa durée de validité et ses dispositions de
dénonciation sont identiques à celles de la CCT du 5
juillet 2001 précitée.
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