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PARITAIR COMITE YOOR

PARITAIRE DE LA

CAO van 14 december 2000

CCT du 14 decembre 2000

Verlenging van de CAO van
mei
de toekenning aan sommige
werklieden van een aanvullende
vergoeding (brugpensioen) ten
van net Fonds voor
Bestaanszekerheid van de
Werklieden uit het

Prolongation de la CCT du 15
1997 relative a I'octroi a certains
ouvriers ages d'une indemnite
complementaire (prepension) a
charge du Fonds de Securite
des ouvriers de la
Construction

1. Deze CAO
tot
de
geldigheidsduur te verlengen van de CAO van 15
mei 1997 betreffende de toekenning aan sommige
bejaarde werklieden van een aanvullende
vergoeding (brugpensioen) ten laste van het Fonds
voor Bestaanszekerheid van de Werklieden uit het
Bouwbedrijf, met
van de bepalingen
inzake het conventioneel brugpensioen op een
lagere
dan 58 jaar,
gewijzigd en
verlengd bij de CAO's van 4 december 1997, 24
September 1998 en 27 mei 1999.

Article
La presente CCT a pour but de
prolonger la duree de
de la CCT du 15 mai
1997 relative a I'octroi a certains ouvriers ages
d'une indemnite complementaire (prepension) a
charge du Fonds de Securite d'Existence des
Ouvriers de la Construction, a
des
dispositions
sur
la
prepension
conventionnelle a un age
a 58 ans,
que
et
par
CCT des 4
decembre 1997, 24 septembre 1998 et 27 mai
1999.

Deze overeenkomst
ook de bijdrage bestemd
voor de financiering van de aanvullende
vergoeding vast voor het eerste en
van

La presente convention fixe
pour
premier et
trimestres de 2001, la
cotisation
au
de
complementaire.

Artikel 2. Artikel 21 van de voormelde CAO van 15
mei 1997 wordt
door de volgende
bepaling:

Article 2.
21 de la CCT du 15 mai 1997
est remplace par la disposition suivante

"Deze overeenkomst is gesloten voor een
bepaalde duur. Ze treedt in werking op 1
1997 en houdt op van
te zijn op 30 juni
2001, met uitzondering van de bepalingen van
hoofdstuk 3 die verstrijken op 31 december 2000."

"La presente convention est conclue pour une
duree
entre en vigueur
janvier
et expire le 30 juin
a I'exception
des dispositions du chapitre
qui prennent fin le
31 decembre 2000."

Artikel 3. Artikel
lid van de voormelde CAO
van 15 mei 1997 wordt vervangen door de
volgende bepaling:

Article 3. L'article 15,
convention est remplace
suivante :

"Deze bijdrage bedraagt 0,75 % van het op 108 %
bedrag van
die bij de
Rijksdienst
voor
Sociale
Zekerheid
zijn
CAO
Brugpensioen

2, de la
par la disposition

cotisation est
a 0,75 % du montant,
a 108
de la
des remuneration
a
national de Securite soci
CCT

aangegeven met betrekking tot de in
1
bedoelde werklieden respectievelijk voor de vier
van
1998, 1999 en 2000, en voor
het eerste en
van

concernant les ouvriers vises a
1
respectivement pour les quatre trimestres de 1997,
' 1998,
2000, et pour les premier et
trimestres de

Artikel 4. Deze CAO is gesloten voor een
bepaalde duur. Ze treedt in werking op 1
2001 en houdt op van
te
op 30 juni
2001.

Article 4. La presente CCT est conclue pour une
entre en vigueur
1er
et expire le 30 juin 2001.

