COMMISSION PARITAIRE DU COMMERCE ALIMENTAIRE

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 18 MAI 2000 MODIFIANT L'ARTICLE
13 DE LA CONVENTION DU 13
1978 INSTITUANT UN FONDS DE SECURITE
D'EXISTENCE ET EN FIXANT LES

Article 1 - La presente convention collective de travail
ouvriers des entreprises
de la Commission

aux employeurs et aux
du commerce

Article 2 13 de la convention collective de travail
fonds de
d'existence et en
conclue au
de la Commission paritaire du commerce
alimentaire 13 juillet
est complete
cotisation des employeurs est
a
% du
ouvriers de
pour le
a
trimestre
a
% du meme montant pour le
montannt a partir du
Article 3 - La presente convention

des salaires
a tous les
% du
montant pour le
trimestre 2000 et a 0,20 % du

et remplace la convention du 13 janvier 2000.

Article 4 - La presente convention entre en vigueur le ler janvier 2000.
de
que la convention qu'elle modifie.

2 2 -06- 2000

a la meme

N'

PARITAIR COMITE VOOR DE HANDEL IN VOEDINGSWAREN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 18 MEI 2000 TOT WIJZIGING VAN
ARTIKEL 13 VAN DE OVEREENKOMST VAN 13 JULI 1978 TOT INSTELLING VAN
EEN FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID EN TOT VASTSTELLING VAN DE
ERVAN

- Deze
arbeiders van de

is van
op de
die ressorteren onder het Paritair comite voor de

en de
in

Artikel 2 - Artikel 13 van de collectieve overeenkomst tot
van een fonds voor
en tot
van de
gesloten in het Paritair comite
voor de handel in voedingswaren op 13
aangevuld
De bijdrage van de werkgevers wordt vastgesteld op
% van het bedrag van de
betaald aan
arbeiders van de
voor het tweede
op
%
van
bedrag voor het derde kwartaal
op 0,40 % van
bedrag voor
het vierde kwartaal 2000 en op
% van hetzelfde bedrag vanaf 1
2001".

Artikel 3 - Deze overeenkomst heft de overeenkomst van 13 januari 2000 op en vervangt ze.

Artikel 4 - Deze overeenkomst treedt in
op 1 januari 2000. Ze
als de overeenkomst die ze wijzigt.

dezelfde

