Commission paritaire du transport

Paritair comite voor het

Convention collective de travail du
15 decembre 1999.

Collectieve arbeidsovereenkomst van
15
1999.

Convention collective de travail concernant
d'une prime d'anciennete dans
le sous - secteur des entreprises de
demenagements, garde - meubles et leurs
activites connexes.

Collectieve arbeidsovereenkomst houdende
de
van een ancienniteitspremie
in de subsector voor verhuisondernemingen,
de meubelbewaring en hun aanverwante
activiteiten.

I. Champ

I. Toepassingsgebied

Article
La presente convention
collective de travail
aux
employeurs
a la Commission
Paritaire du Transport et
au
sous - secteur des entreprises de
demenagements, de garde - meubles et leurs
activites connexes
leurs

1.
Deze Collectieve
arbeidsovereenkomst is van toepassing op
de werkgevers die
onder het
Paritair Comite voor het Vervoer en
behoren tot de subsector voor de
verhuisondernemingen, de meubelbewaring
en hun aanverwante activiteiten alsook op
hun

§2. Pour
de la presente
convention, on entend par:

§2. Voor de toepassing van deze
wordt bedoeld onder:

tout
d'un place a un autre,
magasins, ateliers, foires,
usines, expositions, etc.
, en ce
toutes les activites
telles
que Pemballage, le montage et le
sans que cette
soit
limitative;

overbrenging van
van de ene plaats naar de andere,
onder
kantoren, magazijnen,
werkplaatsen, beurzen,
tentoonstellingen,
met
van
begeleidende
zoals
monteren, demonteren
zonder dat deze
is;

"garde les entrepots pour
meubles et autres objets
les
installations
de
conservation ou des installations
semblables.

de opslagplaatsen voor
meubelen en andere
die
dezelfde of
vergen.

"activites connexes": tout transport de
choses qui
Putilisation de
pour le
transport de mobilier et pour
le
deterioration
du transport de
diverses telles que meubles

"aanverwante

elk

dat het
vereist van
die speciaal
zijn zoals
voor het vervoer van meubelen en om de
het vervoer te
voqrkomen van diverse goederen zoals

meubelen,
huishoudapparaten,

neufs, ouvres
archives, etc.

"vehicule
transport de

equipe pour
tout vehicule
fixe ou
un

dispositif
pour ce transport et equipe du petit materiel
de protection de d'arrimage,
que
tout autre materiel
etc.

Par

on entend

et

voor het
van
elk
met
vast of beweegbaar koetswerk,
buigzaam, waterdicht,
in voorzien
van
van een
gebouwd voor
het vervoer van verhuizingen en uitgerust
met
en
dekens,
elk ander
enz.
Onder

wordt bedoeld de
en

II. Cadre

Article La
convention collective
est conclue en execution du protocole
pour les
1999-2000, en ce
qui
les mesures
a
augmenter le pouvoir

2. Deze collectieve
wordt gesloten in
van het protocol van
1999-2000, met
tot maatregelen
ter verhoging van de

CHAPITRE III. L
prime
d'anciennete
Article Un travailleur qui a 10 ans
d'anciennete
dans le secteur,
a droit a une prime unique brute de 5 000
BEF.
Un travailleur qui a 15 ans d'anciennete
dans le secteur, a droit a une
prime unique brute de 10 000 BEF.

HOOFDSTUK III.
van een
ancienniteitspremie
Artikel Een
met jaar
ononderbroken ancienniteit binnen de
sector
recht op een
premie van 5 000 BEF.
Een werknemer met jaar ononderbroken
ancienniteit binnen de sector heeft recht op
een eenmalige bruto premie van
000
BEF.
Een werknemer met 20 jaar ononderbroken
ancienniteit binnen de sector heeft recht op
een eenmalige bruto premie van
000
BEF.

Un travailleur qui a 20 ans
ininterrompu dans le secteur, a droit a une
prime unique brute de 15 000 BEF.

CHAPITRE IV. Procedure
Article Le droit a une prime
d'anciennete,
dans
3, est constate sur base des
les cartes de

P,

HOOFDSTUK IV. Procedure
Artikel Het recht op een in
3
voorziene ancienniteitspremie, wordt
vastgesteld
de hand van de gegevens
waarover het Sociaal Fonds
met

tot de

dont dispose le Fonds Social.
Au plus tard 6

le jour ou
anciennete visee, le
Fonds Social envoie un
d'anciennete" a

Uiterlijk 6

Article 5.
remet ce certificat a son
employeur actuel, qui, de ce fait, est tenu
de payer la prime visee, le jour ou Fouvrier
obtient son anciennete ou, au plus tard, le
jour de paye

5. De werknemer
dit
certificaat aan zijn huidige werkgever, die
gehouden is de bedoelde premie te
op de dag dat de werknemer zijn
ancienniteit
laatste, op de
eerstvolgende betaaldag.

Article 6. Un
qui
pas
"un
certificat d'anciennete" du Fonds Social,
qui estime pouvoir reclamer une prime
d'anciennete,
dans
peut introduire
ou par le
de son organisation syndicate ou de son
employeur, une
des documents
du Fonds Social.

Artikel Een werknemer die
het
Sociaal Fonds geen "certificaat van
ancienniteit"
die
meent toch in
te komen voor
een in
3 bedoelde
ancie'nniteitspremie,
of via zijn
of zijn werkgever,
een gemotiveerde aanvraag, voorzien van
de nodige
indienen bij het
Sociaal Fonds.

Le Conseil
du Fonds
Social examine tous
documents du
dossier que Fouvrier invoque pour faire
valoir son anciennete dans le secteur.
L'ouvrier qui, apres
remplirait les
conditions
un "certificat
d'anciennete" du Fonds Social.

De

Dans ce cas, les dispositions de article 5
s'appliqueront
Article 7.
peut reclamer au
Fonds Social le montant de 5 000, 10 000
ou
000 BEF, dans un
de 6
apres le
de la prime
a condition
un regu
du paiement a Fouvrier,
qu'une copie
du "certificat d'anciennete"

de dag
de
de bedoelde ancienniteit
het
Fonds een
van ancienniteit"
de
werknemer.

van Beheer van het Sociaal Fonds
van het dossier
waarop de werknemer
beroept om zijn
ancienniteit
de sector te doen
gelden. De werknemer die, na onderzoek,
de
voor
zou
zal vanwege het Sociaal Fonds
een "certificaat van ancienniteit" ontvangen.
De
van artikel 5 zijn dan
van toepassing.
Artikel

De werkgever kan, binnen een
van 6
na betaling van de
ancie'nniteitspremie, het bedrag van 5 000,
10 000 of 15 000 BEF
van
het Sociaal Fonds,
voorlegging van een
geldig
van betaling aan de
werknemer, en een copie van het
"certificaat van

Duree
Article 8. Cette convention collective de
travail sort ses
Janvier 2000.
est conclue pour une duree
Elle peut
par chacune des
parties
Cette
soit se
au mois trois mois a
par lettre recommandee
au
President de la Commission
du
Transport, qui en
sans delai
parties
Le delai de
de trois mois prend
cours a la date d'envoi de la lettre
recommandee

8. Deze collectieve
treedt in
op 1
2000.
Zij is gesloten voor onbepaalde duur.
Zij

door elk van de contracterende
worden opgezegd. Deze
moet
op voorhand
bijeen ter post
brief
de
van het
van het
die zonder
de
partijen in
stellen. De
van drie maanden
te
de datum van verzending van
bovengenoemde aangetekende brief.

