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CHAPITRE I.
Champ

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

ouvriers et

Liaison des salaires a

CHAPITRE II.
des prix a la consommation.

Art. 2. Les salaires horaires minimums fixes dans la CCT-Conditions de remuneration du ler
decembre
ainsi que les salaires
sont
a 1'indice des prix a la
consommation du royaume fixe mensuellement par le
des
et
au Moniteur beige.
Les salaires vises a
2 correspondent a
reference
dans la tranche d'indices

du ler Janvier 1998 a 1'indice de
-

La tranche d'indices
est
par 1'indice de reference 121,96 qui en est
pivot. En multipliant cet indice-pivot par 1,02, on obtient 1'indice limite superieur de la tranche,
et, en le divisant par
limite inferieur de la tranche. L'indice limite dont le
cause une hausse ou une baisse des salaires devient
de la tranche
suivante ou de la tranche precedente, dont les
sont
ci-dessus.
Lors de ces calculs, est tenu compte de 4
- lorsque la troisieme decimale est
- lorsque la troisieme decimale est
arrondie vers le

qui sont arrondies comme
a 5, la deuxieme decimale reste
ou
a 5, la deuxieme decimale est

Lorsque
des prix a la consommation atteint ou depasse 1'indice limite superieur ou
inferieur de la tranche en vigueur, les salaires en vigueur sont
Lorsque
limite
superieur est atteint ou depasse, les salaires en vigueur sont
de 2 %
Les

des salaires ainsi
qu'ils atteignent ou

sont arrondis au
50 % (p.c.) d'un

superieur ou sont negliges,
ou non.

Lorsque
limite inferieur est atteint ou depasse, le montant de
est
des salaires en vigueur.

precedente

Les adaptations salariales entrent en vigueur premier
des prix a la consommation a
une adaptation.

mois suivant

dont

En application des dispositions precedentes, les tranches d'indices sont fixees comme suit en
execution de la presente convention collective de travail :
Indice limite

Indice limite

Laagste grensindexcijfer

Spilindexcijfer

Hoogste grensindexcijfer

99,17
101,15
103,18
105,24

101,15
103,18
105,24
107,35

103,18
105,24
107,35
109,49

III
Disposition finale

Art. 3.
La presente convention collective de travail entre en vigueur le
Janvier 2000 et est conclue
pour une
les dispositions du
III de la convention
collective de travail du 18
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
royal du 23 juin
(Moniteur beige du 27
1998).
par la convention collective de travail du 7 octobre 1998 conclue a la
sous-commission paritaire.
Elle peut
par chacune des parties moyennant le respect d'un
de trois (3)
mois, 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

van

Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december
Index
HOOFDSTUK I.

Art. 1.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders
van de ondernemingen
onder het Paritair
voor de handel in
van

Worden

arbeiders beschouwd de werklieden en werksters

Koppeling van de

HOOFDSTUK II.
aan het
van de consumptieprijzen

Art. 2.
De in de CAO van 1 december
vastgestelde minimum uurlonen,
alsmede de werkelijk uitbetaalde
zijn gekoppeld aan het index-cijfer van de
consumptieprijzen van het Rijk dat maandelijks wordt vastgesteld door het
van
Economische Zaken en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

De in art. 2 bedoelde lonen stemmen vanaf 1 januari 1998 overeen met het
cijfer 101,15 in de index-schijf
Deze vermelde index-schijf wordt bepaald door het
dat er het
van is. Door dit
te vermenigvuldigen met
wordt het hoogste
grens-index-cijfer van de schijf bekomen en door te
door
wordt het laagste grensvan de schijf bekomen. Het grens-index-cijfer
de overschrijding een
verhoging of een verlaging van de lonen
wordt het spil-index-cijfer van de
volgende of voorgaande schijf, waarvan de grenzen worden berekend
bepaald.
deze bewerkingen wordt er rekening gehouden met 4

waarvan de afronding

als
- wanneer de derde

lager is dan 5,

de tweede decimaal

- wanneer de derde decimaal gelijk is aan of hoger dan 5, wordt de tweede decimaal
naar boven afgerond.
Wanneer het index-cijfer van de consumptieprijzen het hoogste of het laagste grens-indexcijfer van de van kracht zijnde schijf bereikt of overschrijdt, worden de van kracht zijnde
lonen aangepast. Bij het bereiken of overschrijden van de hoogste index-cijfer worden de
van kracht zijnde lonen
met 2%
De honderdsten van de
weggelaten naar gelang zij
overschrijden.

berekende lonen worden afgerond op het hoger tiende of
dan niet 50%
van een honderdste bereiken of

Bij het bereiken of overschrijden van de laagste grens-index worden de van kracht zijnde

verminderd met het bedrag van de vorige verhoging.
De loonaanpassingen gaan de eerste
van de maand welke volgt op deze waarvan
de het index-cijfer van de consumptieprijzen een aanpassing
In toepassing van voorgaande bepalingen worden de index-schijven ter uitvoering van deze
collectieve arbeidsovereenkomst
volgt bepaald:
grensindexcijfer
99.17
101,15
105,24

Hoogste grensindexcijfer

Spilindexcijfer

101,15

103,18

107,35

107,35
109,49

HOOFDSTUK III
Slotbepaling

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2000 en is gesloten
voor onbepaalde duur. Ze
collectieve arbeidsovereenkomst van
december
gesloten in het Paritair Subcomite voor de
in
van OostVlaanderen, tot vaststelling van de loon- en
algemeen
yerklaard bij koninklijk
op 23 juni 1998 (Belgisch Staatsblad 27 augustus
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
aan de
van het
Paritair Subcomite voor de handel in brandstoffen van

