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FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL 
OVERLEG  
 
15 SEPTEMBER 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt 
verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 maart 2006, gesloten in het Paritair 
Subcomité voor de terugwinning van metalen, tot wijziging van de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2005 betreffende de invoering van het sociaal 
sectoraal pensioenstelsel (1)  
 
ALBERT II, Koning der Belgen, 
 
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 
 
Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de 
paritaire comités, inzonderheid op artikel 28; 
 
Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen; 
 
Op de voordracht van Onze Minister van Werk, 
 
Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 
 
Artikel 1.  
 
Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve 
arbeidsovereenkomst van 9 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de 
terugwinning van metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 
oktober 2005 betreffende de invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel. 
 
Art. 2. 
 
Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit. 
 
Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 15 september 2006. 
 
ALBERT 
Van Koningswege : 
 
De Minister van Werk, 
P. VANVELTHOVEN 
_______ 
Nota 
(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : 
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. 
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Bijlage 
 
PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE TERUGWINNING VAN METALEN  
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 maart 2006  
 
 
Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2005 betreffende de 
invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel 
(Overeenkomst geregistreerd op 23 maart 2006 onder het nummer 79109/CO/142.01) 
 
 
HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied  
 
Artikel 1. 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werklieden 
van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de terugwinning van 
metalen. 
 
 
HOOFDSTUK II. - Voorwerp  
 
Art. 2. 
 
Artikel 14 van het sectoraal solidariteitsreglement toegevoegd aan de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2005 betreffende de invoering van het sociaal sectoraal 
pensioenstelsel voorziet, in principe, dat een wijziging in die mate enkel kan wanneer de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2005 betreffende de invoering van het 
sociaal sectoraal pensioenstelsel wordt gewijzigd. 
 
Een uitzondering op dit principe voorziet het voormeld artikel voor de bepaling van het 
bedrag van de forfaits zoals bepaald in artikel 5.1. en 5.2., alsook voor het bedrag van het 
vestigingskapitaal van de rente-uitkering bij overlijden zoals voorzien in artikel 5.3. van het 
sectoraal solidariteitsreglement. Deze bedragen kunnen door de inrichter worden gewijzigd 
zonder te moeten overgaan tot een wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 
oktober 2005 tot invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel. 
 
In het licht van het voorgaande beslist de inrichter om vanaf 1 januari 2006 in het kader van 
het sectoraal solidariteitsstelsel, volgende bedragen toe te passen: 
 
- per dag van economische werkloosheid zoals beschreven in artikel 5.1. van het sectoraal 

solidariteitsreglement, zal overeenkomstig de in dit artikel voorziene modaliteiten, 
voortaan een forfaitair bedrag van 0,50 EUR worden toegekend aan de individuele 
pensioenreserve van de bewuste aangeslotene; 

 
- per dag van arbeidsongeschiktheid tengevolge van (beroeps) ziekte en/of (arbeids)ongeval 

zoals beschreven in artikel 5.2. van het sectoraal solidariteitsreglement, zal 



 
PSC 142.01 - Recuperatie 
Invoering sociaal sectoraal pensioenstelsel 
Bekrachtigd op 09.03.06 
C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Rommel\630 KB 20060915 Invoering sociaal sectoraal 
pensioenstelsel.doc  3 

overeenkomstig de in dit artikel voorziene modaliteiten, voortaan een forfaitair bedrag van 
0,50 EUR worden toegekend aan de individuele pensioenreserve van de bewuste 
aangeslotene; 

 
- het vestigingskapitaal ter financiering van de rente-uitkering die de solidariteitsinstelling 

aan de begunstigde(n) zoals aangeduid in het pensioenluik uitkeert, overeenkomstig de 
modaliteiten zoals voorzien in artikel 5.3. bedraagt voortaan 1 500 EUR (winstdeling 
inbegrepen). 
 

Er wordt verder niets gewijzigd aan de artikelen van het sectoraal solidariteitsreglement. 
 
 
HOOFDSTUK III. - Geldigheid  
 
Art. 3. 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2006 en heeft dezelfde 
geldigheidsduur als de collectieve arbeidsovereenkomst die zij wijzigt. 
 
Zij kan worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van zes maanden, betekend per 
aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van 
metalen en aan de ondertekenende organisaties. 
 
Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 september 2006. 
 
De Minister van Werk, 
P. VANVELTHOVEN  
 
Publicatie : 2006-11-16 (N° 202934) 
 


