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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST
VAN 10 SEPTEMBER 2003 TOT WIJZIGING
VAN DE COLLECTIEVE
ARBEIDSOVEREENKOMST
JULI
1978 TOT OPRICHTING VAN EEN FONDS
VOOR BESTAANSZEKERHEID EN TOT
VASTSTELLING VAN ZIJN STATUTEN

CONVENTION COLLECTIVE DE
DU 10 SEPTEMBRE 2003 MODIFIANT
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
DU 13
RELATIVE A L'
INSTITUTION D'UN FONDS DE SECURITE
D'EXISTENCE ET A LA FIXATION DE SES
STATUTS

Artikel l - Deze collectieve arbeidsovereenkomst
is van toepassing op de werkgevers en op de
werklieden en werksters van de ondernemingen
van de handel in voedingswaren.

Article l - La présente convention collective de
travail s'applique aux employeurs et aux
ouvriers et ouvrières des entreprises du
commerce alimentaire.

Artikel 2 - Aan artikel 13 van de Collectieve
arbeidsovereenkomst van 13 juli 1978 tot
oprichting van een Fonds voor bestaanszekerheid
en tot vaststelling van zijn statuten wordt een
laatste alinea
die luidt als

Article
l'article 13 de la Convention
collective de travail du 13 juillet 1978 portant
d'un Fonds de sécurité
et
fixant ses statuts, est ajouté un dernier alinea,
dont texte est

"Vanaf l januari 2004 wordt de bijdrage van de
werkgevers vastgesteld op
% van het bedrag
van de lonen betaald aan alle arbeiders van de
onderneming."

"A partir du
janvier 2004 la cotisation des
employeurs est fixée a 0,25 % du montant des
salaires payés a tous les ouvriers de

Artikel 3 - Deze collectieve arbeidsovereenkomst
wordt van kracht op l januari 2004 en is geldig
voor onbepaalde duur.

Article 3 - La présente convention collective de
travail est conclue a durée indéterminée et entre
en
janvier 2004.

Ze kan worden opgezegd door elk van de
partijen mits een opzegging van zes maanden,
gericht bij een ter post aangetekende brief aan de
Voorzitter van het Paritair comité voor de handel
in voedingswaren, die de leden hiervan op de
hoogte brengt.

peut être dénoncée par chacune des parties
par lettre recommandée a la poste adressée au
Président de la Commission paritaire du
commerce alimentaire, qui en informe les
membres.

