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Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017 (141.313)
Arbeids- en loonvoorwaarden, de akkoorden voor de werkgelegenheid en de vorming en
andere arbeidsmodaliteiten in de sector van de spiegelmakerij en van de fabricage van
kunstramen in 2017 en 2018
Voorwoord
De sociale partners willen een gesloten akkoord sluiten dat enerzijds de wet van 26 juli 1996
betreffende de bevordering van de tewerkstelling en de preventieve vrijwaring van het
concurrentievermogen gewijzigd door de wet van 19 maart 2017 en de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 119 van 21 maart 2017 tot vaststelling van de maximale marge voor
loonkostenontwikkeling voor de jaren 2017 en 2018, en de collectieve arbeidsovereenkomsten
gesloten voor de ganse glassector respecteert, en anderzijds, rekening houdt met socioeconomische realiteit die leeft in de sector van de verwerking van vlakglas, m.a.w. in de
spiegelmakerij.
TITEL I. Toepassingsgebied
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de
arbeiders van de fabrieken en ondernemingen van de volgende bedrijfssectoren, het door hen
verrichte monteren en plaatsen inbegrepen, met uitzondering van de naamloze vennootschap
AGC MIRODAN N.V. te 8501 Heule, Industrielaan 1 :
1° samengevoegd en/of omgevormd en/of bewerkt vlak glas, bijvoorbeeld : isolerende
beglazing, spiegelglas, geslepen spiegelglas, met geslepen rand, verzilverd, gegraveerd,
versierd, gewelfd, dofgemaakt, fijn glas, kortom de spiegelmakerij, en andere;
2° de fabricage van kunstramen.
De bepalingen voorzien in artikelen 23 tot 26 van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst
gelden echter ook integraal voor de naamloze vennootschap AGC MIRODAN N.V.
(Industrielaan 1 - 8501 Heule).
Met "arbeiders" worden : arbeiders en arbeidsters bedoeld.
HOOFDSTUK II. Anciënniteitsverlof
Art. 4. De arbeiders hebben recht op anciënniteitsverlof conform het hierna bepaalde :
- één dag verlof na 5 jaar anciënniteit in de onderneming;
- twee dagen verlof na 10 jaar anciënniteit in de onderneming;
- drie dagen verlof na 15 jaar anciënniteit in de onderneming.
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Deze dagen zijn verworven zodra de anciënniteit bereikt is.
De verlofdata worden vastgesteld in akkoord met de werkgever, rekening houdend met de
werkorganisatie.
TITEL XX. Geldigheid
Art. 51. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt van kracht op 1 januari 2017 en verliest
haar uitwerking op 31 december 2018.
Art. 52. De voordeligere maatregelen van de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in de
schoot van de onderneming behouden hun uitwerking tijdens de ganse duur van de huidige
collectieve arbeidsovereenkomst.
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Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2017 (143.063)
Arbeids- en loonvoorwaarden in 2017 en 2018
TITEL I. Toepassingsgebied
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en
arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het glasbedrijf.
Onder "arbeiders" verstaat men : zowel arbeiders als arbeidsters.
TITEL III. Arbeidsvoorwaarden
HOOFDSTUK II. Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten
Art. 4. In geval van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur of
vervangingsovereenkomsten, zal de gedekte periode door de bedoelde arbeidsovereenkomsten
in aanmerking worden genomen voor de berekening van de anciënniteit in geval van definitieve
aanwerving voor zover er geen onderbreking plaats heeft gehad in de opeenvolging van deze
contracten van meer dan vier weken.

HOOFDSTUK III. Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur en uitzendwerk
Art. 5. De vakbondsorganisaties engageren zich om het gebruik van uitzendkrachten toe te
staan daar waar het wettelijk mogelijk is. Anderzijds verbinden de werkgevers er zich toe het
gebruik van uitzendarbeid te beperken tot die gevallen voorzien in de wetgeving.
In dit kader, in geval van definitieve aanwerving in het vooruitzicht, zal er, in geval van gelijke
competentie, voorrang verleend worden, aan werknemers die verbonden waren door een
arbeidsovereenkomst van bepaalde duur en aan werknemers die reeds een interimopdracht
hebben uitgevoerd in de onderneming, voor zover er geen onderbreking van meer dan achttien
maanden is geweest sinds hun laatste contract of missie.
Er zal rekening gehouden worden met hun vorige periode(s) van ononderbroken tewerkstelling
in de onderneming om hun anciënniteit te bepalen in de onderneming. Die anciënniteit zal enkel
dienen voor wat betreft het basisloon en de duur van de opzeggingstermijn.
TITEL VI. Geldigheid
Art. 12. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt van kracht op 1 januari 2017 en verliest
haar uitwerking op 31 december 2018.
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Art. 13. De voordeligere maatregelen van de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in de
schoot van de ondernemingen behouden hun uitwerking tijdens de ganse duur van deze
collectieve arbeidsovereenkomst, voor zover zij op deze niveaus door alle partijen bevestigd
worden.
.
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