Sous-commission paritaire pour

commerce de combustibles de la Flandre orientale

Convention collective de travail du

decembre

Allocation de securite
I.
Champ
Art. 1. La presente convention collective de travail
aux employeurs et aux ouvriers
des entreprises qui
a la sous-commission paritaire pour le commerce de
combustibles de la Flandre orientale.
Par ouvriers, on entend

ouvriers et

CHAPITRE II.
Allocation de securite d'existence en cas de chomage
Art. 2. Modalites d'octroi.
Les ouvriers vises a
1 er de la presente convention collective de travail ont droit a une
allocation de securite d'existence en cas de chomage
satisfont aux conditions suivantes :
1 - s'ils sont en possession d'un livret de salaires
par la Sous-commission
paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;
2 - avoir
des prestations
suivant les normes
a 1'article 6
de la convention collective de travail du
decembre 1996 relative aux normes
pour
et le retrait de livrets de salaires;
3 - si,

aux usages de la profession, se sont
en
et
n'ont pas
mis au chomage par un employeur vise a 1'article

4 - s'ils ne sont pas en

ou ne font pas

au bureau
ou

d'un lock-out,

5 - s'ils ont droit a des allocations de chomage.
Art. 3. Modalites de liquidation
Les allocations de securite d'existence sont payees par
peuvent
par
des organismes de paiement agrees par
national de
En vue de
paiement, les organismes
les sommes necessaires du
voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie OostVlaanderen
Le fonds peut toutefois avancer aux organismes de paiement les sommes necessaires a la
liquidation de ces
Ces derniers sont responsables des sommes qui leur sont
et doivent en
suivant les instructions
par le fonds.
Les ouvriers dont
agree par

n'est pas
par un organisme de paiement syndical
cette allocation de securite d'existence,
de 10 p.c.

de frais d'administration, directement du

a

de

civile

Art. 4. Montant.
Le
de 1'indemnite visee a
2 est
a 100 F
journee de chomage,
jusqu'a concurrence de cent jours indemnisables par an au maximum, dans regime de
cinq jours au prorata et conformement au regime suivant lequel
de
effectue le paiement.
III
Allocation de securite

en cas de

Art. 5. Modalites
Les ouvriers vises a
1 er de la
convention collective de travail ont droit a une
allocation de securite d'existence en cas de maladie
satisfont aux conditions
suivantes:
1 - s'ils sont en possession d'un livret de salaires
par la Sous-commission
paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;
2 - avoir effectue des prestations
suivant
de la convention collective de travail du
pour
et le retrait de livrets de salaires;

normes
a 1'article 6
1996 relative aux normes

3 - envoyer dans les 48 heures qui suivent le debut de
valable
de travail au
4 - avoir

a temps les prolongations

un

au

Art. 6. Modalites de liquidation.
de securite d'existence visee a 1'article 5 est payee aux ouvriers qui renvoient le
formulaire destine a cet
qu'ils ont rempli
au secretariat du
voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie OostLe "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de
provincie
(K.A.B.O.V.) paie ce
Art. 7. Montant.
Le montant de 1'indemnite visee a 1'article 5 est maintenu a 100 F par journee de chomage,
jusqu'a concurrence de cent jours indemnisables par an au maximum, dans le regime de
cinq jours au prorata et conformement au regime suivant lequel 1'institution de paiement
effectue le paiement.

Allocation de securite

IV
en cas

de travail

Art. 8. Les ouvriers vises a
de la presente convention collective de travail ont droit
a une allocation de securite d'existence en cas
du travail
satisfont aux conditions
suivantes:
1 - s'ils sont en possession d'un livret de salaires delivre par la Sous-commission
paritaire pour commerce de combustibles de la Flandre orientale;
2 - avoir effectue des prestations
suivant
de la convention collective de travail du
pour
et le retrait de livrets de salaires;

normes
a 1'article 6
1996 relative aux normes

3 - envoyer dans les 48 heures qui suivent le debut de
valable
de travail au K.A.B.O.V.;
4 - avoir
5

a temps les prolongations
de travail doit
reconnue
les accidents du travail.

un

au K.A.B.O.V.;
accident du travail par le fonds

Art. 9.

de liquidation
de securite d'existence visee a 1'article 8 est payee aux ouvriers qui renvoient le
formulaire destine a cet
qu'ils ont rempli
au secretariat du
voor de arbeiders uit de
van de provincie OostLe "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de
provincie
(K.A.B.O.V.) paie ce
Art. 10. Montant.
Le montant de
visee a 1'article 8 est
a 100 F par
de
concurrence de cent jours indemnisables par an au maximum, dans le regime de
cinq jours au prorata et
au regime suivant lequel
de paiement
effectue le paiement.

CHAPITRE V
Allocation de securite d'existence en cas

autre qu'un accident du travail

Art.
Les ouvriers vises a 1'article
de la presente convention collective de travail ont
droit a une allocation de securite d'existence en cas
du travail s'ils satisfont aux
conditions suivantes:
1 - s'ils sont en possession
livret de salaires delivre par la Sous-commission
paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;

2 - avoir
des prestations
suivant
a
6
de la convention collective de travail du
decembre 1996 relative
normes
pour
et le retrait de livrets de salaires;
3 - envoyer dans les 48 heures qui suivent le debut de
valable
de travail au K.A.B.O.V.;
4 - avoir

a temps les prolongations

un

au K.A.B.O.V.;

Art. 12.
d'octroi.
L'allocation de securite d'existence visee a 1'article
est payee aux ouvriers qui renvoient le
formulaire destine a cet
qu'ils ont rempli
au secretariat du
voor de arbeiders uit de
van de provincie OostLe "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de
provincie
(K.A.B.O.V.) paie ce
Art. 13. Montant.
Le montant de
visee a 1'article
est maintenu a 100 F
de
mage,
concurrence de cent jours indemnisables par an au maximum, dans le regime
de cinq jours au prorata et
au regime suivant lequel
de
effectue le paiement.
CHAPITRE VII
Disposition finale
Art. 14. La presente convention collective de travail entre en vigueur le ler Janvier 2000 et est
conclue pour une
remplace les chapitres VII et VIII de la convention
collective de travail du 18 decembre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire
pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, fixant les conditions de travail et de
remuneration, rendue obligatoire par arrete royal du 23 juin
(Moniteur beige du 27 aout
la convention collective de travail du 18 decembre 1996, conclue au sein de la Souscommission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative a
de "K.A.B.O.V." en cas de maladie et d'accident autre qu'un accident du travail,
rendue obligatoire par arrete royal du
decembre
(Moniteur beige du 27 aout
et
la convention collective de travail du 18 decembre 1996, conclue au sein de la Souscommission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative a
de securite d'existence en cas de
rendue obligatoire par arrete royal du 9
mars 1998 (Moniteur beige du 27 aout
.

Elle peut
par chacune des parties moyennant le respect d'un
de trois (3)
a dater du premier jour du
suivant la date
de la denonciation. Cette
denonciation se fait par lettre
a la poste
au president de la Souscommission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientaie.

Paritair Subcomite voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen
Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december
Bestaanzekerheidsvergoedingen.
HOOFDSTUK I.
Toepassingsgebied
Art. 1.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de
ondernemingen
ressorteren onder het Paritair subcomite voor de handel in brandstoffen van OostVlaanderen.

Worden

arbeiders beschouwd de werklieden en werksters
HOOFDSTUK II.
Bestaanszekerheidsvergoeding in geval van werkloosheid

Art. 2. Toekenningsmodaliteiten.
De in artikel 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde arbeiders, hebben recht op een
bestaanszekerheidsvergoeding in geval van werkloosheid, mits zij voldoen aan de volgende voorwaarden:
1 -

in het bezit zijn van een loonboek uitgereikt door het Paritair Subcomite voor de handel voor
brandstoffen van Oost-Vlaanderen;

2-

voldoende prestaties behalen volgens de normen bepaald in artikel 6 van de
collectieve arbeidsovereenkomst van
december
met betrekking tot de
normen voor het toekennen en intrekken van loonboeken;

3-

zich, volgens de gebruiken van het beroep, in het officieel
ter
hebben aangeboden en niet tewerkgesteld zijn geworden, of
werkloos zijn gesteld door een in artikel 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde werkgever;

4-

niet in staking of niet het

5-

recht hebben op werkloosheidsuitkeringen.

van lock-out zijn;

Art. 3. Uitkeringsmodaliteiten.
De bestaanszekerheidsvergoedingen worden per maand uitbetaald. Zij
uitgekeerd worden door
bemiddeling van de door de Rijksdienst voor
erkende uitbetalingsinstellingen. Met het
oog op de uitbetaling van deze vergoedingen, ontvangen de hoger bedoelde instellingen de nodige
sommen van het Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie OostVlaanderen (K.A.B.O.V.).
Het fonds mag evenwel de nodige sommen voor de uitkering van deze vergoedingen aan de uitbetalingsinstellingen voorschieten. Deze laatsten zijn verantwoordelijk voor de hun
sommen en
moeten de aanwending
rechtvaardigen volgens de door het fonds gegeven onderrichtingen.
De arbeiders van wie de vergoeding niet door een door de R.V.A. erkende syndicale uitbetalingsinstelling
wordt uitgekeerd, ontvangen deze bestaanszekerheidsvergoeding, verminderd met 10
administratiekosten, na verloop van het
rechtstreeks van

0 8 -02-

05 -

Art. 4. Bedrag.
bedrag van de in
2 bedoelde vergoeding blijft vastgesteld op honderd frank (100 F) per werkloosheidsdag met maximum honderd vergoedbare dagen per kalenderjaar, in het vijfdagenstelsel, pro rata en
conform het stelsel waarin de uitbetalingsinstelling uitbetaalt.
HOOFDSTUK III
Bestaanszekerheidsvergoeding in

van ziekte

Art. 5. Toekenningsmodaliteiten.
De in artikel 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde arbeiders, hebben recht op een
bestaanszekerheidsvergoeding in geval van ziekte,
zij voldoen aan de volgende
1 -

in het bezit zijn van een loonboek uitgereikt door het Paritair Subcomite voor de handel voor
brandstoffen van

2-

voldoende prestaties behalen volgens de normen bepaald in artikel 6 van de
collectieve arbeidsovereenkomst van
december
met betrekking tot de normen voor
het toekennen en intrekken van loonboeken;

3-

een geldig bewijs van arbeidsongeschiktheid, afgeleverd door een
binnen de 48
verzonden aan K.A.B.O.V., na aanvang ongeschiktheid;

4-

binnen de 48 uren de eventuele verlengingen verzonden hebben aan K.A.B.O.V.;

Art. 6. Uitkeringsmodaliteiten.
De in artikel 5 bedoelde bestaanszekerheidsvergoeding wordt uitbetaald aan de arbeiders die het
bedoelde formulier volledig ingevuld terugsturen aan het secretariaat van het Kompensatiefonds voor de
arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen. Het Kompensatiefonds voor de
arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen (K.A.B.O.V.) betaalt dit bedrag uit.
Art. 7. Bedrag.
Het bedrag van de in artikel 5 bedoelde vergoeding blijft vastgesteld op honderd frank (100 F) per werkloosheidsdag met maximum honderd vergoedbare dagen per kalenderjaar, in het vijfdagenstelsel, pro rata en
conform het stelsel waarin de uitbetalingsinstelling uitbetaalt.

HOOFDSTUK IV
Bestaanszekerheidsvergoeding in geval van arbeidsongeval
Art. 8. Toekenningsmodaliteiten.
De in artikel 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde arbeiders, hebben recht op een
bestaanszekerheidsvergoeding in geval van arbeidsongeval, mits zij voldoen aan de volgende voorwaarden:
1 -

in het bezit zijn van een loonboek uitgereikt door het Paritair Subcomite voor de handel voor
brandstoffen van Oost-Vlaanderen;

2-

voldoende prestaties behalen volgens de normen bepaald in artikel 6 van de
collectieve arbeidsovereenkomst van
december
met betrekking tot de normen voor
het toekennen en intrekken van loonboeken;

3-

een geldig bewijs van arbeidsongeschiktheid, afgeleverd door een
geneesheer, binnen de 48 uur verzonden aan
na aanvang ongeschiktheid;

4-

binnen de 48 uren de eventuele verlengingen verzonden hebben aan

5-

de arbeidsongeschiktheid

arbeidsongeval erkend door de

Art. 9. Uitkeringsmodaliteiten.
De in artikel 8 bedoelde bestaanszekerheidsvergoeding wordt uitbetaald aan de arbeiders die het daarvoor
bedoelde formulier volledig ingevuld terugsturen aan het secretariaat van het Kompensatiefonds voor de
arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie
Het Kompensatiefonds voor de
arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen (K.A.B.O.V.) betaalt dit bedrag uit.
Art. 10. Bedrag.
Het bedrag van de in artikel 8 bedoelde vergoeding blijft vastgesteld op honderd frank (100 F) per werkloosheidsdag met maximum honderd vergoedbare dagen per kalenderjaar, in het vijfdagenstelsel, pro rata en
conform het stelsel waarin de uitbetalingsinstelling uitbetaalt.

HOOFDSTUKV
Bestaanszekerheidsvergoeding in
van ongeval ander dan arbeidsongeval
Art.
Toekenningsmodaliteiten.
De in artikel 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde arbeiders, hebben recht op een
bestaanszekerheidsvergoeding in geval van ongeval ander dan arbeidsongeval,
zij voldoen aan de
volgende
1 -

in het bezit zijn van een loonboek uitgereikt door het Paritair
brandstoffen van Oost-Vlaanderen;

voor de handel voor

2-

voldoende prestaties behalen volgens de normen bepaald in artikel 6 van de
collectieve arbeidsovereenkomst van
december
met betrekking tot de normen voor het
toekennen en intrekken van loonboeken;

3-

een geldig bewijs van arbeidsongeschiktheid, afgeleverd door een geneesheer,
binnen de 48 uur
aan
na aanvang ongeschiktheid;

4-

binnen de 48 uren de eventuele verlengingen verzonden hebben aan

Art. 12. Uitkeringsmodaliteiten.
De in artikel
bedoelde bestaanszekerheidsvergoeding wordt uitbetaald aan de arbeiders die het daarvoor
bedoelde formulier volledig ingevuld terugsturen aan het secretariaat van het Kompensatiefonds voor de
arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen. Het Kompensatiefonds voor de
arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen (K.A.B.O.V.) betaalt dit bedrag uit.
Art. 13. Bedrag.
Het bedrag van de in artikel
bedoelde vergoeding blijft vastgesteld op honderd frank (100 F)
heidsdag met maximum honderd vergoedbare dagen per kalenderjaar, in het vijfdagenstelsel, pro rata en
conform het stelsel waarin de uitbetalingsinstelling uitbetaalt.

Slotbepaling

Art. 14.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in
op 1
2000 en is gesloten voor
Ze
de hoofdstukken VII en VIII van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december
gesloten in het Paritair Subcomite voor de handel in brandstoffen van
tot vaststelling
van de loon- en
algemeen verbindend verklaard bij
besluit van 23
Staatsblad 27
1998), de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 1996,
gesloten in het Paritair Subcomite voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende de
van
in
van ziekte en ongeval andere dan arbeidsongeval, algemeen
verbindend verklaard bij koninklijk besluit van
december
(Belgisch Staatsblad 27 augustus
en
de collectieve arbeidsovereenkomst van
december
gesloten in het Paritair Subcomite voor de
handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende de bestaanszekerheidsvergoeding in geval van
werkloosheid, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 9
(Belgisch Staatsblad 27
augustus 1998).
Ze kan door elk van de
worden opgezegd
naleving van een opzegtermijn van drie (3) maanden
te rekenen vanaf de datum van de
van de opzegging. Deze opzegging geschiedt bij een ter post
aangetekende brief gericht aan de
van het Paritair Subcomite voor de handel in brandstoffen van
Oost-Vlaanderen.

