P.C. of P.S.C.

K.B.-B.S.

Geldigheidsduur

Toelichting

120
P.C. voor de textielnijverheid en het
breiwerk
K.B. 29.01.2022
(uitgezonderd het arrondissement B.S. 21.02.2022
Verviers en deze bedoeld in artikel
(KB 25499)
1, § 1, 1°, c) en d) van het K.B. van 5
februari 1974 tot oprichting van
sommige partaire comités en tot
vaststelling van hun benaming en
hun bevoegdheid)

13.04.2022
vervaldatum 12.04.2023

Regeling van gedeeltelijke arbeid : 6 maanden indien
minder dan 3 arbeidsdagen per week of minder dan 1
arbeidsweek per 2 weken

P.C. of P.S.C.

K.B.-B.S.

Geldigheidsduur

Toelichting

120
P.C. voor de textielnijverheid en het
breiwerk
K.B. 05/06/2020
B.S. 15/06/2020
Veredelingsbedrijven die voor
(KB 22621)
rekening van derden werken en de
bedrijven die uitsluitend voor
K.B. 29/06/2021
rekening van derden "piqureren"
B.S. 08/07/2021
(KB 24436)

1) Kennisgeving : bij de aanvang van de laatste arbeidsdag
die de schorsing voorafgaat
01/10/2020
vervaldatum 30.09.2021
01/10/2021
vervaldatum 30.09.2022

2) Volledige schorsing : 4 weken (éénmaal per kalenderjaar
8 weken)
3) Regeling van gedeeltelijke arbeid : - max. 6 maand indien
minder dan 3 arbeidsdagen per week of minder dan 1
arbeidsweek per 2 weken omvat. Wanneer de
maximumduur van 6 maanden bereikt is, moet gedurende
een volledige arbeidsweek de regeling van volledige
arbeid opnieuw ingevoerd worden alvorens een volledige
schorsing of een nieuwe regelen van gedeeltelijke arbeid
kan ingaan.
4) maximum aantal werkloosheidsdagen: 4 voor wekelijkse
regeling en 8 voor tweewekelijkse regeling.
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P.C. of P.S.C.

K.B.-B.S.

Geldigheidsduur

Toelichting

120
P.C. voor de textielnijverheid en het
breiwerk
K.B. 29/06/2021
B.S. 08/07/2021
Subsector breigoednijverheid
(KB 24435)

01/10/2021
vervaldatum 30.09.2022

1) Kennisgeving : bij de aanvang van de laatste arbeidsdag
die de schorsing voorafgaat
2) Volledige schorsing : 4 weken (éénmaal per
kalenderjaar 8 weken)
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P.C. of P.S.C.

K.B.-B.S.

Geldigheidsduur

Toelichting

120
P.C. voor de textielnijverheid
Uitgezonderd de werkgevers en K.B. 21.12.2021
hun werklieden uit de subsector B.S. 17.01.2022
breigoednijverheid
en
de KB 25283
werkgevers en hun werklieden van
de veredelingsbedrijven die voor
rekening van derden werken en
van de bedruiven die uitsluitend
voor
rekening
van
derden
“piqureren”.

1) Kennisgeving : bij de aanvang van de laatste arbeidsdag
die de schorsing voorafgaat
01.01.2022
vervaldatum 31.12.2022
2) Volledige schorsing : 4 weken (éénmaal per
kalenderjaar 8 weken)
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P.C. of P.S.C.

K.B.-B.S.

120.01 (oude 123 opgeheven door K.B. 15/12/64
KB van 04.06.1999 – BS van B.S. 25/12/64
22.09.1999)

Artikel

Geldigheidsduur

Art. 28 quater § 1 01/10/1964
Loi du
onbeperkte duur
10/03/1900

Toelichting
1) Kennisgeving : ten laatste de dag voorafgaand aan de
schorsing
2) Volledige schorsing : 4 weken

N.P.C. voor de textielnijverheid uit
het administratief arrondissement
Verviers
Volgende
ondernemingen
afdelingen :

en

3) Regeling van gedeeltelijke arbeid:
- zonder beperking van duur indien ten minste 3
arbeidsdagen per week of 1 arbeidsweek per 2
- anders : 3 maanden

- ondernemingen en afdelingen van
afwerking tegen maakloon en voor
eigen
rekening
(drukken,
appreteren en verven);
- kaardwolspinnerijen;
- afdelingen voor wolsortering
welke van de wolwasserijen- en
kammerijen deel uitmaken
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P.C. of P.S.C.
120.01
PSC voor de textielnijverheid uit
het
adminstratief
arrondissement Verviers

K.B.-B.S.
K.B. 06.01.84
B.S. 20.01.84

Artikel
Art. 51 §3

Geldigheidsduur
01.07.1983
onbeperkte duur

Toelichting
De ingevoerde regeling van gedeeltelijke arbeid mag in
geen geval minder dan één arbeidsdag op twee weken
voorzien
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P.C. of P.S.C.

K.B.-B.S.

Geldigheidsduur

120.01
PSC voor de textielnijverheid uit
het
adminstratief K.B. 18.04.2022
arrondissement Verviers
B.S. 02.05.2022
(KB 26257)
Ondernemingen
met
als
activiteit het wassen en het
verkolen van wol

Toelichting
Kennisgeving: ten minste zeven dagen vooraf, de dag van
de aanplakking niet inbegrepen.

04.04.2022
Vervaldatum 03.10.2023

Duur van de volledige schorsing: mag 26 weken niet
overschrijden

7

P.C. of P.S.C.

K.B.-B.S.

Geldigheidsduur

Toelichting

120.03
P.S.C. voor het vervaardigen van en K.B. 21.12.2021
de handel in zakken in jute of in B.S. 17.01.2022
vervangingsmaterialen
(KB 25276)

01.01.2022
Vervaldatum 31.12.2022

1) Kennisgeving: de kennisgeving geschiedt, hetzij door
aanplakking van een bericht, wanneer alle werklieden
van de onderneming collectief werkloos worden gesteld,
hetzij door overhandiging aan de werkman van een
geschrift, als slechts een gedeelte van de werklieden van
de onderneming werkloos worden gesteld.
2) Volledige schorsing: 26 weken
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