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a 58 et 56 ans.
(A.R.

- Seance du 29.11.2000

Champ

§ 1. La presente convention collective de travail
aux
et aux
des boulangeries, patisseries et
de
annexes et
au fonds social et de garantie de la
patisserie et salons de consommation
annexes.
§ 2. Par "ouvriers" sont vises

ouvriers masculins et

§ 1.
dans cadre de la convention collective de
travail n° 17 du 19.12.1974, est
aux ouvriers qui sont
pour des
que la faute grave et qui satisfont aux conditions
§ 2. Sans prejudice des dispositions de la
du 3.7.1978 relative aux
de
le licenciement donnant lieu au
de
peut etre la consequence
initiative de
de
sauf pour les
occupant moins de dix
o
est
a I'employeur. En ce qui
le
licenciement dans le cadre de
§ 2 de la presente convention collective de travail, les
parties
compte de
et des
du travail.
§ 3. Le licenciement ayant en vue la
2001.
§ 4.

doit se situer entre le

janvier 2001

doit fournir la preuve de son droit aux allocations de

Article 3 : Conditions

et

§ 1. La condition
de la convention collective de travail n° 17 du 19.12.1974 est
abaissee a 58 ans pour
que la
concernee reponde a la condition
de
25 ans de passe professionnel en
que salarie.
§ 2. La condition d'age de la convention collective de travail n° 17 du 19.12.1974 est
abaissee a 56 ans pour autant que la personne concernee reponde a la condition
de
33 ans de passe professionnel en tant que salarie,
au moins 20 ans dans un regime de travail
collective de travail n° 46 du 23.3.1990
et au moins 10 ans chez

que

a

1 de la convention

employeur ou dans le

§ 3. Les conditions
doivent etre remplies dans la
janvier 2001 au 30 juin 2001 et au moment de la fin du
de travail.

de
du ler

§ 4. Les conditions
de travail.

Article 4 :
§ 1. En principe
n° 17 du

doivent etre

au moment de la

complementaire.
paiement de
du par

comme prevue dans la C.C.T.

§ 2.
de paiement des
de
complementaire est transferee
au
social et de garantie de la boulangerie, patisserie et salons de
annexes.
§ 3.
du fonds social et de garantie de payer
complementaire comme
prevue dans le § 2, ne vaut
cas de
ayant en vue la prepension dans le
cadre de la presente convention collective de
a partir de 58 ans (art. §
1) ou a
de 56 ans (art. 3, 2).
§ 4. Le Fonds social et de garantie de la boulangerie, patisserie et salons de consommation
annexes
la charge
des
mensuelles.

Article 5 : Formule de
§ 1. La deduction des cotisations sociales
pour le calcul de
de
prepension complementaire doit etre
sur 100% du salaire brut. Ce mode de calcul
ne vaut que pour
dans le cadre du regime
de prepension.
§ 2. Les employeurs et les
convention.
Article 6 :

a

les formulaires a

de

de

§ 1. Conforme aux stipulations

le remplacement du prepensionne est obligatoire.

§ 2. Le remplacement du prepensionne
dans le cadre de
principe
par un ouvrier. La derogation a cette disposition est
conseil
§ 3. Les sanctions
quelle que
en
de la prepension,
individuelles.

3,§ 2 sera en
au

forme, qui
des obligations
a charge des

Article

La presente convention collective de travail est conclue pour une
en vigueur le
janvier 2001 et cesse
en vigueur le 30 juin 2001. Elle
remplace a partir du ler janvier 2001 la convention collective de travail relative a la
prepension a 58 ans et 56 ans
3 § 2 de la presente C.C.T. est valable
a condition que les
au sujet de la prepension a partir de 56 ans soient reprises dans la

• i
:
C.A.O. geldig van

op 58 en 56 jaar.

(K.B. gevraagd).

P.C. VOEDINGSNDVERHEID -

van 29.11.2000

§ 1. Deze
arbeidsovereenkomst is van toepassing op de
en op de
van de ondernemingen van de
banketbakkerij en
bij een
en die bijdrageplichtig zijn aan het
en Sociaal Fonds van de
banketbakkerij en verbruikszalen bij een banketbakkerij.
§ 2. Met arbeiders worden de mannelijke en de vrouwelijke arbeiders

Artikel

§ 1. De aanvullende
ingesteld in het raam van de C.A.O. nr. 17 van
19.12.1974, wordt toegekend aan de arbeiders die worden
om een andere reden
dan een dringende reden en die voldoen aan de hier verder vermelde
§ 2. Onder voorbehoud van de bepalingen van de
van 3.7.1978
het
dat aanleiding
tot het
van bruggepensioneerde het gevolg zijn
van een
van de werkgever en/of van de arbeider. Deze regeling
niet voor de
ondernemingen die minder dan tien
waar het initiatief
uitgaat van de werkgever. Voor wat
het ontslag in het kader van art.
§ 2 van
deze collectieve arbeidsovereenkomst, zullen
rekening
met de

§ 3. Het ontslag met het oog op het
2001.
§ 4.

De

Artikel 3 :

tussen

arbeider moet het bewijs leveren van zijn recht op werk-

en

§ 1. De
van de c.A.O. nr. 17 van 19.12.1974 wordt verlaagd tot 58
jaar voor zover de betrokkene voldoet aan de wettelijke voorwaarde van 25 dienstjaren als
§ 2. De leeftijdsvoorwaarde van de c.A.0. nr 17 van
wordt verlaagd tot 56 jaar
voor zover de betrokkene voldoet aan de wettelijke voorwaarde van 33 dienstjaren als
loontrekkende
:

20 jaar in een arbeidsregeling

bedoeld in art. 1 van de C.A.O. nr. 46 van

23.3.1990

en minstens 10 jaar bij de

werkgever of in de sector van de

§ 3. De vermelde
moeten
zijn in de periode tussen januari
2001 en 30 juni 2001 en op het ogenblik van de
van de
arbeidsovereenkomst.

§ 4. De

moeten

zijn op het ogenblik van de

van de

4:
§ 1. In principe is de
van de
vergoeding
17 van
verschuldigd door de werkgever.

bepaald in c.A.0. nr.

§ 2. De verplichting van de
tot betaling van de aanvullende vergoeding wordt
echter overgedragen aan het Waarborg- en Sociaal Fonds van de
en
bij een banketbakkerij.

§ 3. De verplichting tot betaling door het Waarborg- en Sociaal Fonds van de aanvullende
vergoeding zoals bepaald
ten
van
die werden
met het oog op brugpensioen in het kader van deze
m.n. vanaf 58 jaar (art. 3, § 1) of vanaf 56 jaar (art. 3, § 2).
§ 4. Het Waarborg- en Sociaal Fonds van de
banketbakkerij en verbruikszalen bij
een banketbakkerij
de
last dragen van de
bijdragen.
Artikel 5 :

§ 1. De
van de
sociale
voor de berekening van de
aanvullende vergoeding van het brugpensioen wordt berekend op 100 % van het
Deze berekeningswijze geldt
voor
in het kader van een
§ 2. De werkgevers en de arbeiders verbinden er zich toe de formulieren te
de toepassing van deze C.A.O.
Artikel 6 :

voor

van de werkgever.

§1. Overeenkomstig de

bepalingen is de

van de bruggepensioneerde

§ 2. De vervanging van de bruggepensioneerde die werd ontslagen in het kader van art.
§ 2 zal in principe gebeuren door een
De
op deze bepaling wordt
toegelicht voor de
§ 3. De

onder
ook, die
inzake brugpensioen blijven volledig ten

uit de wettelijke
van de individuele

Artikel

Deze C.A.O. wordt gesloten voor een bepaalde duur. Zij
in werking op 1
2001 en houdt op van
te zijn op 30 juni 2001. Zij
vanaf 1 januari 2001
de C.A.O. inzake het brugpensioen op 58 jaar en 56 jaar
53760/CO/1180000).

§ 2 van deze C.A.O. geldt echter slechts op
brugpensioen vanaf 56 jaar in de regelgeving worden

dat de regelingen inzake het

