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Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 10 van 8 mei 1973
betreffende het collectief ontslag, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr.
10 bis van 2 oktober 1975, nr. 24 van 2 oktober 1975, nr. 10 quater van 6 december 1983 en
nr. 10 quinquies van 17 november 1999;

Overwegende dat het geboden is genoemde collectieve arbeidsovereenkomst te actualiseren onder meer om de samenhang tussen die collectieve arbeidsovereenkomst en de regelgeving inzake de sluiting van ondernemingen te verzekeren;
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Hebben de navolgende interprofessionele organisaties van werkgevers en van werknemers:

- het Verbond van Belgische Ondernemingen

- de nationale middenstandsorganisaties erkend overeenkomstig de wetten betreffende de
organisatie van de Middenstand, gecoördineerd op 28 mei 1979

- de Boerenbond

- "la Fédération wallonne de l'Agriculture"

- het Algemeen Christelijk Vakverbond van België

- het Algemeen Belgisch Vakverbond

- de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

Op 1 april 2009 in de Nationale Arbeidsraad navolgende collectieve arbeidsovereenkomst
gesloten.
Artikel 1

Artikel 5, c van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 10 van 8 mei
1973, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 10 quinquies van 17 november
1999, wordt vervangen als volgt :

"c) de werknemers bedoeld in artikel 16 van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot
uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen,
met uitzondering van de werklieden, werksters en leerlingen die ressorteren onder het
paritair comité voor de diamantnijverheid en -handel."

cao nr. 10 sexies

-3-

Artikel 2

In artikel 9 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst, gewijzigd
bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 10 bis van 2 oktober 1975, worden de woorden
"het hogere honderdtal" vervangen door de woorden "de hogere euro".

Artikel 3

Artikel 12 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen als volgt:

"Artikel 12

De in artikel 6 bepaalde vergoeding is niet verschuldigd aan de werknemers die het genot hebben van :

- de wettelijke uitkeringen voorzien in geval van sluiting van ondernemingen;

- de vergoedingen bedoeld bij de artikelen 16 tot 18 van de wet van 19 maart 1991 houdende
bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en
in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsook voor de
kandidaat-personeelsafgevaardigden en artikel 20 van de collectieve arbeidsovereenkomst
van 24 mei 1971 betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging van het personeel der
ondernemingen."

Artikel 4

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 april
2009 en geldt voor de collectieve ontslagen die zich na deze datum voordoen.
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Deze overeenkomst heeft dezelfde geldigheidsduur en kan volgens
dezelfde termijnen en nadere regels worden opgezegd als de collectieve arbeidsovereenkomst die ze wijzigt.

Gedaan te Brussel, op een april tweeduizend en negen.

Voor het Verbond van Belgische Ondernemingen

P. TIMMERMANS

Voor de Middenstandsorganisaties

Ch. ISTASSE

Voor de Boerenbond, "la Fédération wallonne de l'Agriculture"

C. BOTTERMAN

Voor het Algemeen Christelijk Vakverbond van België

M. LEEMANS
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Voor het Algemeen Belgisch Vakverbond

A. DEMELENNE

Voor de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

B. NOEL

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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WIJZIGING VAN BIJLAGE I BIJ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN
8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG
---------------------

Op 1 april 2009 hebben de in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigde werkgevers- en werknemersorganisaties een collectieve arbeidsovereenkomst nr.
10 sexies gesloten tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 10 van 8 mei
1973 betreffende het collectief ontslag, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten
nr. 10 bis van 2 oktober 1975, nr. 24 van 2 oktober 1975, nr. 10 quater van 6 december 1983
en nr. 10 quinquies van 17 november 1999.

De werkgevers- en werknemersorganisaties hebben het ook nodig
geacht bijlage I met als opschrift "Uittreksels van de artikelen van de besluiten, waarop deze
overeenkomst steunt" te wijzigen.

Het uittreksel uit het koninklijk besluit van 20 september 1967 tot uitvoering van de wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de werknemers
die ontslagen worden bij sluiting van ondernemingen (artikel 1), wordt vervangen als volgt:

"Koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende
de sluiting van de ondernemingen (artikel 16)

Zijn uitgesloten van het toepassinggebied van titel III (sluitingsvergoeding) van de wet :

1° de werknemers die ressorteren onder het paritair comité voor het havenbedrijf;
2° het varend personeel dat ressorteert onder het paritair comité voor de zeevisserij;
3° de uitzendkrachten van de ondernemingen die ressorteren onder het paritair comité voor
de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren;
4° de werklieden, werksters en leerlingen die ressorten onder het paritair comité van de diamantnijverheid en -handel"1

--------------------------

1

De categorie onder 4° valt onder de toepassing van deze cao (cf. art. 5, c).
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