COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 UNDECIES VAN 29 APRIL 2014 TOT OPHEFFING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 QUINQUIES VAN 18 DECEMBER
1990 BETREFFENDE DE MAALTIJDCHEQUES VOOR UITZENDKRACHTEN
------------------------

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;
Gelet op de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van
werknemers ten behoeve van gebruikers;
Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, met name artikel 19
bis, § 2;
Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 47 quinquies van 18 december 1990 betreffende de maaltijdcheques voor uitzendkrachten, geregistreerd op 7 januari 1991 onder het nummer 26025/CO/300;
Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014 betreffende de maaltijdcheques ten gunste van de
uitzendkrachten, gesloten in het paritair comité nr. 322 voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die
buurtwerken of -diensten leveren en neergelegd bij de griffie van de algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg op 20 maart 2014 onder het nummer 2014-2709;
Hebben de navolgende interprofessionele organisaties van werkgevers en van werknemers …
op 29 april 2014 in de Nationale Arbeidsraad de volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten.

Artikel 1
De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 47 quinquies van 18 december 1990 betreffende de maaltijdcheques voor
uitzendkrachten, geregistreerd op 7 januari 1991 onder het nummer 26025/CO/300, wordt opgeheven.

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd.
Zij heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014.

Gedaan te Brussel, op negenentwintig april tweeduizend veertien.

x

x

x

Gelet op artikel 28 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, vraagt de Nationale Arbeidsraad dat deze overeenkomst bij koninklijk besluit algemeen verbindend
wordt verklaard.
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