1] Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende een aanvullende

werkloosheidsuitkering in geval van schorsing van de uitvoering van de

arbeidsovereenkomst conform de bepalingen opgenomen in artikel 77/1 tot en
met 77/7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
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ARTIKEL 1

Deze CAO is van toepassing op de werkgevers van de ondernemingen welke ressorteren onder het
Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid en op de bedienden waarvan de

functies opgenomen zijn in de classificatie der functies opgesteld door dit Paritair Comité (hierna "de
werknemer(s)" genoemd.

Met « werknemer(s) wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werknemers.
Aanvullende werkloosheidsuitkeringen in geval van schorsing van de uitvoering van de

arbeidsovereenkomst conform de bepalingen opgenomen in artikelen 77/1 tot en met 77/7 van de Wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
ARTIKEL 2

De werknemers die ten minste zes maanden anciënniteit in de onderneming hebben en waarvan de

uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt geschorst conform de bepalingen opgenomen in artikel

77/1 tot en met 77/7 van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten hebben recht,
ten laste van hun werkgever en gedurende een periode van maximum zestig dagen per jaar, op een

aanvullende werkloosheidsuitkering vastgelegd vanaf 1 mei 2017 op 10,50 EUR per dag waarop niet
wordt gewerkt in toepassing van artikel 77/4 van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten.
ARTIKEL 3

Deze cao vervangt de cao van 20 oktober 2015 (nr. 131943/CO/207) en treedt in werking op 1 mei
2017 en wordt gesloten voor een onbepaalde duur.

Zij kan door elk der partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van drie maanden,

betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de
bedienden uit de scheikundige nijverheid[, die de partijen ervan op de hoogte brengt] (Err. Besliss.

10.01.2018). De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum waarop de aangetekende
brief aan de voorzitter wordt toegezonden. De poststempel geldt als bewijs.

Deze CAO zal worden neergelegd ter griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen
van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de algemeen
verbindende kracht bij Koninklijk besluit wordt gevraagd.

