Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie
voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences
CAO gesloten op 18 oktober 2016 in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid tot
oprichting van het Fonds voor bestaanszekerheid demografie voor de bedienden uit de sector van de chemie,
kunststoffen en life sciences en de vaststelling van de statuten

Preambule
Overwegende dat de sociale gesprekspartners voor de scheikundige nijverheid beslist hebben één
gemeenschappelijk Fonds voor bestaanszekerheid demografie voor de arbeiders en de bedienden
uit de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences op te richten.
Overwegende dat de sociale gesprekspartners voor de scheikundige nijverheid vaststellen dat dit
binnen het kader van de Wet van 7 januari 1958 betreffende Fondsen voor Bestaanszekerheid,
onder haar huidige vorm, niet mogelijk is.
Overwegende dat de sociale gesprekspartners voor de scheikundige nijverheid zullen overgaan tot
de oprichting van één gemeenschappelijk Fonds voor bestaanszekerheid demografie voor de
arbeiders en de bedienden uit de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences eens dit binnen
het wettelijk kader wel mogelijk wordt gemaakt.
Overwegende dat de sociale gesprekpartners voor de scheikundige nijverheid voor de
tussenperiode overgaan tot de oprichting van een Fonds voor bestaanszekerheid demografie voor
de arbeiders uit de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences en een Fonds voor
bestaanszekerheid demografie voor de bedienden uit de sector van de chemie, kunststoffen en life
sciences.
Overwegende dat de sociale gesprekspartners voor de scheikundige nijverheid voor deze
tussenperiode de toekenning van de financiële middelen aan en de ondersteuning van
“demografieplannen”, binnen het bestaande wettelijke kader, maximaal willen toevertrouwen aan
het Fonds voor bestaanszekerheid demografie voor de bedienden uit de sector van de chemie,
kunststoffen en life sciences.
Wordt overeengekomen hetgeen volgt:
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel een fonds voor bestaanszekerheid demografie
op te richten waarvan de statuten worden vastgesteld en als bijlage bij deze collectieve
arbeidsovereenkomst overgenomen.
Zij wordt gesloten in toepassing van de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor
bestaanszekerheid.
Artikel 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden die
ressorteren onder het Paritaire Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid.

Artikel 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd. Zij treedt in werking op 1
januari 2016. Zij vervangt vanaf die datum de CAO gesloten op 20 april 2016 (134.112/CO/207) in
het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid tot oprichting van het Fonds
voor bestaanszekerheid demografie voor de bedienden uit de sector van de chemie, kunststoffen
en life sciences en de vaststelling van de statuten

Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan door elk van partijen worden beëindigd mits een
opzegging van zes maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter
van het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid. De termijn van 6 maanden
begint te lopen vanaf de datum waarop de aangetekende brief aan de voorzitter wordt toegezonden.
De poststempel geldt als bewijs. De voorzitter stelt de partijen op de hoogte van deze opzegging
Deze collectieve arbeidsovereenkomst 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.

Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst tot oprichting van het Fonds voor
bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences
en de vaststelling van de statuten

STATUTEN
Hoofdstuk I – Benaming en zetel
Artikel 1
Er wordt met ingang van 1 januari 2016 een fonds voor bestaanszekerheid opgericht onder de
benaming Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen
en life sciences, hierna “het fonds” genaamd.
Artikel 2
De maatschappelijke zetel van het fonds is gevestigd te 1030 Schaarbeek, Auguste Reyerslaan 80,
tweede verdieping. De zetel kan, bij beslissing van het beheerscomité, naar een andere plaats in
België worden overgebracht.
Hoofdstuk II – Doel
Artikel 3
Het fonds heeft als doel:


Om in het kader van de demografische uitdagingen en de gevolgen van het verlengen van de
loopbaan de werkbaarheid in de sector van de scheikundige nijverheid te behouden en te
verbeteren zal het fonds op loopbaanbasis, nieuwe ondernemingsspecifieke en
leeftijdsbewuste maatregelen stimuleren met bijzondere aandacht voor oudere werknemers,
werknemers in ploegenstelsels en werknemers met zwaar en/of belastend werk, rekening
houdend met een efficiënte arbeidsorganisatie;



het ontvangen, beheren, toewijzen en doorstorten aan het Fonds voor bestaanszekerheid
demografie voor de arbeiders uit de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences van
de aan het Fonds toegekende middelen;



het toekennen van financiële middelen aan “demografieplannen”, die voldoen aan de definitie
en voorwaarden als bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten op 18 oktober
2016 in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid betreffende de
financiering van demografieplannen binnen sector van de chemie, kunststoffen en life sciences
en gesloten op 18 oktober 2016 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid
betreffende de financiering van demografieplannen binnen sector van de chemie, kunststoffen
en life sciences;



het opbouwen van verdere expertise ter ondersteuning bij opmaak en uitrol van de
“demografieplannen”



het uitwerken van een informatie- en opleidingspakket vertrekkende vanuit het “Huis van
Werkvermogen”

Artikel 4
Het fonds kan alle daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband
houden met zijn doel, de ontwikkeling ervan bevorderen of de totstandkoming ervan
vergemakkelijken.
Het fonds kan ervoor opteren om één of meerdere aspecten van zijn taken aan derden uit te
besteden.
Hoofdstuk III – Duur
Artikel 5
Het fonds is opgericht voor onbepaalde duur.
Er zal een grondige evaluatie van werking gebeuren tegen uiterlijk 31 december 2019.
Hoofdstuk IV – Voordelen
Artikel 6
De door het fonds verleende voordelen betreffen het toewijzen van de financiële middelen en hun
opbrengsten, aan “demografieplannen” die voldoen aan de definitie en voorwaarden als bepaald in
de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten op 18 oktober 2016 in het Paritair Comité voor de
bedienden uit de scheikundige nijverheid betreffende de financiering van demografieplannen binnen
sector van de chemie, kunststoffen en life sciences en gesloten op 18 oktober 2016 in het Paritair
Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende de financiering van demografieplannen binnen
sector van de chemie, kunststoffen en life sciences.
Hoofdstuk V – Financiering
Artikel 7
Het bedrag van de bijdragen, welke werkgevers deze bijdragen moeten betalen en voor welke
werknemers ze van toepassing zijn, wordt vastgesteld door collectieve arbeidsovereenkomsten
gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid.
Artikel 8
De inning en invordering van de bijdragen worden verzekerd door de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid, bij toepassing van artikel 7 van de wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor
bestaanszekerheid.

Hoofdstuk VI – Beheer
Artikel 9
Het fonds wordt beheerd door een beheerscomité, paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van
de werkgeversorganisatie en uit vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties die in het
Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid of het Paritair Comité voor de bedienden uit de
scheikundige nijverheid vertegenwoordigd zijn.
Het beheerscomité bestaat uit achttien effectieve leden en uit een gelijk aantal plaatsvervangende
leden, die allen lid moeten zijn van het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid of van het
Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid.
De ene helft van de leden (=9) wordt aangeduid door en onder de leden van het Paritair Comité voor
de scheikundige nijverheid en het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid
op voordracht van de beroepsorganisatie die de werkgevers vertegenwoordigt. De andere helft van
de leden (=9) wordt aangeduid door en onder de leden van het Paritair Comité voor de scheikundige
nijverheid en het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid op voordracht van
de werknemersorganisaties die de werknemers vertegenwoordigen.
De plaatsvervangende leden vervangen de afwezige effectieve leden van de organisatie die hen
voorgedragen heeft met dezelfde bevoegdheden.
Het beheerscomité kiest een voorzitter en een ondervoorzitter, en dit telkens voor een termijn van
twee jaar. Het voorzitterschap en het ondervoorzitterschap worden beurtelings toevertrouwd aan
een lid van de werkgeversafvaardiging en een lid van de werknemersafvaardiging.
Het beheerscomité duidt eveneens de persoon of de personen aan die belast zijn met het
secretariaat. Deze administratieve ondersteuning wordt meer bepaald toevertrouwd aan Co-Valent
vzw, Auguste Reyerslaan 80 te 1030 Brussel.
Artikel 10
De leden van het beheerscomité worden benoemd voor een periode gelijk aan deze van hun
mandaat van lid van het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid of van hun mandaat van lid
van het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid. Hun mandaat is
hernieuwbaar onder dezelfde voorwaarden als waaronder zij worden aangeduid.
De hoedanigheid van beheerder vervalt door overlijden of ontslag. Elke beheerder die ophoudt lid te
zijn van het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid of van het Paritair Comité voor de
bedienden uit de scheikundige nijverheid wordt van rechtswege als ontslagnemend beschouwd. Het
ontslag kan gegeven worden door de organisatie die de beheerder voorgedragen heeft.
Het nieuwe lid voltooit het mandaat van degene die hij vervangt.
Het mandaat wordt niet bezoldigd.
Artikel 11
Het beheerscomité vergadert op bijeenroeping van de voorzitter. De voorzitter is gehouden het
beheerscomité minstens één keer per jaar bijeen te roepen en telkens wanneer minstens één derde
van de beheerders erom verzoekt. De oproepingen vermelden de agenda.

Artikel 12
Het beheerscomité kan slechts beslissen in aanwezigheid van minstens vijf beheerders behorende
tot de werknemersafvaardiging en minstens vijf beheerders behorende tot de
werkgeversafvaardiging.

Artikel 13
Alle beslissingen van het beheerscomité dienen eenparig te worden goedgekeurd door alle
beheerders die aan de vergadering deelnemen.
Artikel 14
Het beheerscomité heeft tot opdracht het fonds te beheren en alle maatregelen te treffen welke nodig
blijken voor zijn goede werking. Het beheerscomité bezit de meest uitgebreide machten voor het
beheren en het besturen van het fonds.
Voor het optreden in rechte en voor al de handelingen, andere dan die waarvoor het beheerscomité
bijzondere opdrachten heeft gegeven, wordt het fonds geldig vertegenwoordigd door zijn Voorzitter
en Ondervoorzitter samen.
Artikel 15
De beheerders zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat en zij gaan geen
enkele persoonlijke verplichting aan uit hoofde van hun beheer ten opzichte van de verbintenissen
aangegaan door het fonds.
Artikel 16
Het beheerscomité regelt zijn eigen interne werking in een huishoudelijk reglement.
Hoofdstuk VII – Rekeningen
Artikel 17
Het boekjaar neemt een aanvang op 1 januari van elk jaar en sluit op 31 december van hetzelfde
jaar.
Artikel 18
Op 31 december worden de rekeningen van het verlopen jaar afgesloten. De afsluiting en de balans
moeten op boekhoudkundig gebied voldoende gespecificeerd worden.
Bij vaststelling van financiële reserves na de afsluiting kan het beheerscomité beslissen om binnen
de door haar vastgestelde regels deze reserves toe te wijzen aan reeds, door het beheerscomité
goedgekeurde demografieplannen.

Artikel 19
Het beheerscomité, alsmede de bij toepassing van artikel 12 van de wet van 7 januari 1958
betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid aangewezen revisor, brengen jaarlijks ieder een
schriftelijk verslag uit over het vervullen van hun opdracht tijdens het verlopen jaar.
Artikel 20
De jaarrekening, samen met voornoemde schriftelijke verslagen, moeten uiterlijk in de loop van het
tweede kwartaal van het volgende jaar ter goedkeuring aan het Paritair Comité voor de bedienden
uit de scheikundige nijverheid worden voorgelegd.
Hoofdstuk VIII – Ontbinding en vereffening
Artikel 21
Het fonds kan worden ontbonden door een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het Paritair
Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid.
Het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid wijst de vereffenaars aan,
bepaalt hun machten en bezoldigingen en wijst de bestemming van het vermogen aan.

Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie
voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences
CAO gesloten op 19 oktober 2016 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid tot oprichting van het
Fonds voor bestaanszekerheid demografie voor de arbeiders uit de sector van de chemie, kunststoffen en life
sciences en de vaststelling van de statuten

Preambule
Overwegende dat de sociale gesprekspartners voor de scheikundige nijverheid beslist hebben één
gemeenschappelijk Fonds voor bestaanszekerheid demografie voor de arbeiders en de bedienden
uit de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences op te richten.
Overwegende dat de sociale gesprekspartners voor de scheikundige nijverheid vaststellen dat dit
binnen het kader van de Wet van 7 januari 1958 betreffende Fondsen voor Bestaanszekerheid,
onder haar huidige vorm, niet mogelijk is.
Overwegende dat de sociale gesprekspartners voor de scheikundige nijverheid zullen overgaan tot
de oprichting van één gemeenschappelijk Fonds voor bestaanszekerheid demografie voor de
arbeiders en de bedienden uit de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences eens dit binnen
het wettelijk kader wel mogelijk wordt gemaakt.
Overwegende dat de sociale gesprekpartners voor de scheikundige nijverheid voor de
tussenperiode overgaan tot de oprichting van een Fonds voor bestaanszekerheid demografie voor
de arbeiders uit de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences en een Fonds voor
bestaanszekerheid demografie voor de bedienden uit de sector van de chemie, kunststoffen en life
sciences.
Overwegende dat de sociale gesprekspartners voor de scheikundige nijverheid voor deze
tussenperiode de toekenning van de financiële middelen aan en de ondersteuning van
“demografieplannen”, binnen het bestaande wettelijke kader, maximaal willen toevertrouwen aan
het Fonds voor bestaanszekerheid demografie voor de bedienden uit de sector van de chemie,
kunststoffen en life sciences.
Wordt overeengekomen hetgeen volgt:
Artikel 1. Deze overeenkomst heeft tot doel een fonds voor bestaanszekerheid demografie op te richten
waarvan de statuten worden vastgesteld en als bijlage bij deze collectieve arbeidsovereenkomst
overgenomen.
Zij wordt gesloten in toepassing van de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor
bestaanszekerheid.
Artikel 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders die
ressorteren onder het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid.
Onder “arbeiders” wordt verstaan: de mannelijke en vrouwelijke werklieden

Artikel 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd. Zij treedt in werking op 1
januari 2016. Zij vervangt vanaf die datum CAO gesloten op 20 april 2016 (134.106/CO/116) in het
Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid tot oprichting van het Fonds voor bestaanszekerheid
demografie voor de arbeiders uit de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences en de
vaststelling van de statuten

Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan door elk van partijen worden beëindigd mits een
opzegging van zes maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter
van het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid. De termijn van 6 maanden begint te lopen
vanaf de datum waarop de aangetekende brief aan de voorzitter wordt toegezonden. De poststempel
geldt als bewijs. De voorzitter stelt de partijen op de hoogte van deze opzegging
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.

Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst tot oprichting van het Fonds voor
bestaanszekerheid demografie voor de arbeiders uit de sector van de chemie, kunststoffen
en life sciences en de vaststelling van de statuten

STATUTEN
Hoofdstuk I – Benaming en zetel
Artikel 1
Er wordt met ingang van 20 april 2016 een fonds voor bestaanszekerheid opgericht onder de
benaming Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de arbeiders uit de sector van de chemie,
kunststoffen en life sciences, hierna “het fonds” genaamd.
Artikel 2
De maatschappelijke zetel van het fonds is gevestigd te 1030 Schaarbeek, Auguste Reyerslaan 80,
tweede verdieping. De zetel kan, bij beslissing van het beheerscomité, naar een andere plaats in
België worden overgebracht.
Hoofdstuk II – Doel
Artikel 3
Het fonds heeft als doel:


Om in het kader van de demografische uitdagingen en de gevolgen van het verlengen van de
loopbaan de werkbaarheid in de sector van de scheikundige nijverheid te behouden en te
verbeteren zal het fonds op loopbaanbasis, nieuwe ondernemingsspecifieke en
leeftijdsbewuste maatregelen stimuleren met bijzondere aandacht voor oudere werknemers,
werknemers in ploegenstelsels en werknemers met zwaar en/of belastend werk, rekening
houdend met een efficiënte arbeidsorganisatie;



het ontvangen, beheren, toewijzen en doorstorten aan het Fonds voor bestaanszekerheid
demografie voor de bedienden uit de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences, van
de aan het Fonds toegekende middelen;



het toekennen van financiële middelen aan “demografieplannen”, die voldoen aan de definitie
en voorwaarden als bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten op 19 oktober
2016 in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid betreffende de
financiering van demografieplannen binnen sector van de chemie, kunststoffen en life sciences
en gesloten op 19 oktober 2016 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid
betreffende de financiering van demografieplannen binnen sector van de chemie, kunststoffen
en life sciences;



het opbouwen van verdere expertise ter ondersteuning bij opmaak en uitrol van de
“demografieplannen”



het uitwerken van een informatie- en opleidingspakket vertrekkende vanuit het “Huis van
Werkvermogen”

Artikel 4
Het fonds kan alle daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband
houden met zijn doel, de ontwikkeling ervan bevorderen of de totstandkoming ervan
vergemakkelijken.
Het fonds kan ervoor opteren om één of meerdere aspecten van zijn taken aan derden uit te
besteden.
Hoofdstuk III – Duur
Artikel 5
Het fonds is opgericht voor onbepaalde duur.
Er zal een grondige evaluatie van werking gebeuren tegen uiterlijk 31 december 2019.
Hoofdstuk IV – Voordelen
Artikel 6
De door het fonds verleende voordelen betreffen het toewijzen van de financiële middelen en hun
opbrengsten, aan “demografieplannen” die voldoen aan de definitie en voorwaarden als bepaald in
de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten op 19 oktober 2016 in het Paritair Comité voor de
bedienden uit de scheikundige nijverheid betreffende de financiering van demografieplannen binnen
sector van de chemie, kunststoffen en life sciences en gesloten op 19 oktober 2016 in het Paritair
Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende de financiering van demografieplannen binnen
sector van de chemie, kunststoffen en life sciences.
Hoofdstuk V – Financiering
Artikel 7
Het bedrag van de bijdragen, welke werkgevers deze bijdragen moeten betalen en voor welke
werknemers ze van toepassing zijn, wordt vastgesteld door collectieve arbeidsovereenkomsten
gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid.
Artikel 8
De inning en invordering van de bijdragen worden verzekerd door de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid, bij toepassing van artikel 7 van de wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor
bestaanszekerheid.

Hoofdstuk VI – Beheer
Artikel 9
Het fonds wordt beheerd door een beheerscomité, paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van
de werkgeversorganisatie en uit vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties die in het
Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid of het Paritair Comité voor de bedienden uit de
scheikundige nijverheid vertegenwoordigd zijn.
Het beheerscomité bestaat uit achttien effectieve leden en uit een gelijk aantal plaatsvervangende
leden, die allen lid moeten zijn van het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid of van het
Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid.
.
De ene helft van de leden (=9) wordt aangeduid door en onder de leden van het Paritair Comité voor
de scheikundige nijverheid en het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid
op voordracht van de beroepsorganisatie die de werkgevers vertegenwoordigt. De andere helft van
de leden (=9) wordt aangeduid door en onder de leden van het Paritair Comité voor de scheikundige
nijverheid en het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid op voordracht van
de werknemersorganisaties die de werknemers vertegenwoordigen.
De plaatsvervangende leden vervangen de afwezige effectieve leden van de organisatie die hen
voorgedragen heeft met dezelfde bevoegdheden.
Het beheerscomité kiest een voorzitter en een ondervoorzitter, en dit telkens voor een termijn van
twee jaar. Het voorzitterschap en het ondervoorzitterschap worden beurtelings toevertrouwd aan
een lid van de werkgeversafvaardiging en een lid van de werknemersafvaardiging.
Het beheerscomité duidt eveneens de persoon of de personen aan die belast zijn met het
secretariaat. Deze administratieve ondersteuning wordt meer bepaald toevertrouwd aan Co-Valent
vzw, Auguste Reyerslaan 80 te 1030 Brussel.
Artikel 10
De leden van het beheerscomité worden benoemd voor een periode gelijk aan deze van hun
mandaat van lid van het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid of van hun mandaat van lid
van het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid. Hun mandaat is
hernieuwbaar onder dezelfde voorwaarden als waaronder zij worden aangeduid.
De hoedanigheid van beheerder vervalt door overlijden of ontslag. Elke beheerder die ophoudt lid te
zijn van het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid of van het Paritair Comité voor de
bedienden uit de scheikundige nijverheid wordt van rechtswege als ontslagnemend beschouwd. Het
ontslag kan gegeven worden door de organisatie die de beheerder voorgedragen heeft.
Het nieuwe lid voltooit het mandaat van degene die hij vervangt.
Het mandaat wordt niet bezoldigd.
Artikel 11
Het beheerscomité vergadert op bijeenroeping van de voorzitter. De voorzitter is gehouden het
beheerscomité minstens één keer per jaar bijeen te roepen en telkens wanneer minstens één derde
van de beheerders erom verzoekt. De oproepingen vermelden de agenda.

Artikel 12
Het beheerscomité kan slechts beslissen in aanwezigheid van minstens vijf beheerders behorende
tot de werknemersafvaardiging en minstens vijf beheerders behorende tot de
werkgeversafvaardiging.
Artikel 13
Alle beslissingen van het beheerscomité dienen eenparig te worden goedgekeurd door alle
beheerders die aan de vergadering deelnemen.
Artikel 14
Het beheerscomité heeft tot opdracht het fonds te beheren en alle maatregelen te treffen welke nodig
blijken voor zijn goede werking. Het beheerscomité bezit de meest uitgebreide machten voor het
beheren en het besturen van het fonds.
Voor het optreden in rechte en voor al de handelingen, andere dan die waarvoor het beheerscomité
bijzondere opdrachten heeft gegeven, wordt het fonds geldig vertegenwoordigd door zijn Voorzitter
en Ondervoorzitter samen.
Artikel 15
De beheerders zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat en zij gaan geen
enkele persoonlijke verplichting aan uit hoofde van hun beheer ten opzichte van de verbintenissen
aangegaan door het fonds.
Artikel 16
Het beheerscomité regelt zijn eigen interne werking in een huishoudelijk reglement.
Hoofdstuk VII – Rekeningen
Artikel 17
Het boekjaar neemt een aanvang op 1 januari van elk jaar en sluit op 31 december van hetzelfde
jaar.
Artikel 18
Op 31 december worden de rekeningen van het verlopen jaar afgesloten. De afsluiting en de balans
moeten op boekhoudkundig gebied voldoende gespecificeerd worden.
Bij vaststelling van financiële reserves na de afsluiting kan het beheerscomité beslissen om binnen
de door haar vastgestelde regels deze reserves toe te wijzen aan reeds, door het beheerscomité
goedgekeurde demografieplannen.

Artikel 19
Het beheerscomité, alsmede de bij toepassing van artikel 12 van de wet van 7 januari 1958
betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid aangewezen revisor, brengen jaarlijks ieder een
schriftelijk verslag uit over het vervullen van hun opdracht tijdens het verlopen jaar.

Artikel 20
De jaarrekening, samen met voornoemde schriftelijke verslagen, moeten uiterlijk in de loop van het
tweede kwartaal van het volgende jaar ter goedkeuring aan het Paritair Comité voor de scheikundige
nijverheid worden voorgelegd.
Hoofdstuk VIII – Ontbinding en vereffening
Artikel 21
Het fonds kan worden ontbonden door een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het Paritair
Comité voor de scheikundige nijverheid.
Het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid wijst de vereffenaars aan, bepaalt hun machten
en bezoldigingen en wijst de bestemming van het vermogen aan.

