Sous-commission paritaire pour

commerce de combustibles de la Flandre orientale

Convention collective de travail du

1999

Avantages
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
Indemnite en cas de

Art. 2. Les ouvriers vises a
de la presente convention collective de travail ont droit
a une indemnite en cas de fermeture d'entreprises.
CHAPITRE III
Intervention dans les frais occasionnes par un deces
Art. 3. Une intervention dans les frais occasionnes par un deces est payee aux ayants droit
d'un ouvrier decede, vise a 1'article
de la presente convention collective de travail.
Art. 4. Modalites

Cette intervention dans les frais occasionnes par un deces est payee par le
le
voor de Arbeiders uit de
van de provincie OostLa personne qui
la preuve qu'elle a
les frais
pour un ouvrier vise
a 1'article
qui est decede dans le courant de
a droit a une allocation de deces, a
condition que
decede ait
en possession pendant au moins 5 ans d'un carnet de
salaire
par la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la
Flandre orientale et
le
encore au moment du deces.
Art. 5. Montant

Le

de

de deces

a 5.000 F.

Art. 6 Modalites de liquidation
Ce montant est
par le "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de
van de provincie
le jour
la preuve
a 1'article 4.

0 8 -02- 2000

est

IV
Prime de fidelite en cas de

a la retraite

Art. 7. Les ouvriers vises a
de la presente convention collective de travail ont droit
a une prime de fidelite en cas de mise a la retraite.
Art. 8. La prime de fidelite en cas de mise a la retraite est
mise a la retraite par
individuel qui a

au plus tard jour de la
en dernier lieu.

Art.9. Modalites
Les ouvriers vises a 1'article ler qui sont mis a la retraite, la retraite
et la prepension
incluses, ont droit a une prime de fidelite en cas de mise a la retraite, a condition qu'ils
remplissent
conditions suivantes :
1) etre ages
58 ans;
2) avoir
en possession
carnet de salaire les 10 dernieres annees precedant la mise a
la retraite ou la prepension;
3) compter les
dernieres annees precedant la mise a la retraite ou la prepension une
moyenne de
jours de prestations sur une base annuelle, compte tenu
d'absence resultant d'un accident de travail.
Art. 10. Modalites de liquidation
Le montant de cette prime de fidelite en cas de mise a la retraite
4 semaines de
salaire,
sur base du salaire horaire du dernier jour des prestations.
CHAPITRE V
Disposition finale
Art. 9. La presente convention collective de travail entre en vigueur le
Janvier 2000 et est
conclue pour une
remplace les articles 16,
et
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 1998 (Moniteur beige du 27 aout
et la convention collective de travail du
decembre 1996, conclue au sein de la Souscommission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative a
de
rendue obligatoire par arrete royal du 22 decembre
(Moniteur beige
du 27 aout 1998) et la convention collective de travail du
decembre
conclue au sein
de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale,
relative a la prime de fidelite en cas de mise a la retraite, rendue obligatoire par arrete royal du
23 decembre
(Moniteur beige du 13
.

Elle peut etre
par chacune des parties moyennant le respect d'un
de trois
a dater du premier jour du mois suivant la date d'envoi 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 orientale.

Paritair Subcomite voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen
Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 1999
Bijkomende voordelen
HOOFDSTUK I.
Toepassingsgebied
Art. 1.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders
van de ondernemingen
onder net Paritair subcomite voor de handel in
brandstoffen van Oost-Vlaanderen.

Worden

arbeiders beschouwd de werklieden en werksters
HOOFDSTUK II.
Vergoeding bij sluiting van onderneming

Art. 2.
De in artikel 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde arbeiders hebben recht
op een vergoeding in
van sluiting van onderneming.

HOOFDSTUK III
Tussenkomst in de kosten bij overlijden
Art. 3.
Aan de rechtverkrijgende van een overleden arbeider,
bepaald in artikel 1 van deze
collectieve arbeidsovereenkomst, wordt een tussenkomst in de kosten bij overlijden
bepaald.

Art. 4. Toekenningsmodaliteiten.
Deze tussenkomst in de kosten bij overlijden wordt betaald door "K.A.B.O.V." het
Kompensatiefonds voor de Arbeiders uit de Brandstoffenhandel van de provincie OostVlaanderen.
De persoon die het bewijs
dat
de
heeft gedragen van een in de
loop van het jaar overleden arbeider bedoeld in artikel 1 heeft recht op een tussenkomst in
de kosten bij overlijden, op
dat de overleden arbeider gedurende
5
jaar in het bezit is geweest van een loonboek uitgereikt door het Paritair Subcomite voor de
handel in brandstoffen in Oost-Vlaanderen en het nog steeds was op het ogenblik van het
overlijden.
Art. 5. Bedrag.
Het bedrag van de tussenkomst in de kosten bij overlijden bedraagt 5.000 Fr.
Art. 6. Uitkeringsmodaliteiten.
Dit bedrag wordt uitgekeerd door het Kompensatiefonds voor de Arbeiders uit de
Brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen (K.A.B.O.V.) op de dag van
voorlegging van het bewijs bedoeld in artikel 4.
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HOOFDSTUK IV
Getrouwheidspremie bij pensionering

Art. 7.
De in
1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde arbeiders hebben recht
op een Getrouwheidspremie bij pensionering.
Art. 8.
De
bij pensionering wordt uitgekeerd uiterlijk op de dag van de
pensionering, door de individuele werkgever, die de arbeider
laatste heeft
tewerkgesteld.
Art. 9. Toekenningsmodaliteiten.
De in artikel 1 bedoelde arbeiders die op pensioen gaan, het
pensioen of
inbegrepen, hebben recht op een getrouwheidspremie bij pensionering mits zij de volgende
1) minimum 58
2) de laatste
jaar voor de pensionering of brugpensionering in het bezit geweest zijn van een
loonboek;
3) in de laatste
jaar voor de pensionering of brugpensionering gemiddeld
gepresteerde
dagen hebben op jaarbasis, inclusief dagen van een arbeidsongeval.
Art. 10. Uitkeringsmodaliteiten.
Het bedrag van de getrouwheidspremie bij pensionering bedraagt vier weken loon berekend
op het uurloon van de laatst gepresteerde dag.
Slotbepaling
Art. 11.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2000 en is gesloten
voor onbepaalde duur. Ze
de bepalingen van de
16, 17 en 18 van de
collectieve arbeidsovereenkomst van
december
gesloten in het Paritair Subcomite
voor de
in brandstoffen van
tot vaststelling van de loon- en
algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 23 juni
(Belgisch Staatsblad 27 augustus 1998) en de collectieve arbeidsovereenkomst van
december
gesloten in het Paritair Subcomite voor de handel in brandstoffen van
Oost-Vlaanderen, betreffende de tussenkomst bij overlijden, algemeen verbindend
verklaard bij koninklijk besluit van 22 december
(Belgisch Staatsblad 27 augustus
1998) en de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december
gesloten in het
Paritair Subcomite voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende de
getrouwheidspremie bij pensionering, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit
van 23 december 1997 (Belgisch Staatsblad 13 mei 1998).

Ze kan door elk van de
worden opgezegd mits 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.

