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Convention collective de travail du

Collectieve

Convention collective de travail,
la convention collective de travail du 25
juillet 1986, conclue au sien de la
Commission Paritaire du Transport, fixant
montants des allocations et
en faveur des ouvriers et
et de la
cotisation des employeurs
aux
statuts du "Fonds Social des
de
demenagement,
et
activites

Collectieve arbeidsovereenkomst houdende
van de Collectieve
arbeidsovereenkomst van 25
1986,
gesloten in het Paritair Comite voor het
Vervoer, tot vaststelling van de bedragen
van de toelagen en
te
van de
en
en
van de bijdrage van de werkgevers voorzien
in de statuten van het "Sociaal Fonds voor
de
van verhuizingen,
en hun

I. Champ

voor het

van

I. Toepassingsgebied

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

§ Deze collectieve
arbeidsovereenkomst is van toepassing op
de werkgevers die
onder het
Paritair Comite voor het Vervoer en
behoren tot de subsector voor de
de meubelbewaring
en hun aanverwante activiteiten alsook op
hun werklieden.

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

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

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

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

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

"meubelbewaring": de opslagplaatsen voor
meubelen en andere
die
dezelfde of gelijkaardige speciale
bewaringsinstallaties vergen.

"activites connexes": tout transport de

activiteiten": elk

dat

choses qui
de
specialement
pour
transport de mobilier et pour
le
deterioration
du transport de
marchandises diverses telles que meubles
neufs,
appareils
archives, etc.

voor het
van meubelen en
de
beschadiging tijdens het vervoer te
voorkomen van diverse goederen zoals
meubelen,

"vehicule specialement equipe pour le
transport de mobilier": tout vehicule
une
fixe ou
amovible, rigide,
comprenant un
dispositif
pour ce transport et equipe du petit materiel
de protection de d'arrimage,
que
caisses, tout autre materiel
etc.

Par

on entend

vereist van

die

et

"voertuigen speciaal uitgerust voor het
vervoer van meubelen": elk
met
vast of
koetswerk,
waterdicht,
in voorzien
van
van een
behoorlijk gebouwd voor
het vervoer van verhuizingen en uitgerust
met
en
zoals dekens,
elk
enz.
Onder

bedoeld de
en

II.

Nationale de la
pas
des cotisations de 0.4 %
pour le premier
de 2000,
dans la CCT de 28 septembre 1999,
les parties contractantes
de
cette augmentation entre le
et le
trimestre de 2000.

2.
de
voor Sociale
Zekerheid voor het
van 2000
geen
van 0.4
zoals overeengekomen in de CAO
van 28 September 1999, komen de
contracterende
overeen om deze
verhoging te spreiden over het
en het
kwartaal van 2000.

CHAPITRE III.

HOOFDSTUK III.

Article
7 de la convention
collective de travail du 25 juillet 1986,
rendue obligatoire par
royal du
10 octobre 1986,
par la CCT du
10 octobre
rendue obligatoire par
A.R. du 28 mars 1990; par CCT du 9 juillet
1992, rendue obligatoire par A.R. du
8
1993; par CCT du
mars 1995,
rendue obligatoire par
du 8
1995, est
par le

Artikel

Article 2.
Etant

que

Artikel 7 van de collectieve
van 25
verbindend
bij
besluit van 10
gewijzigd bij CAO van 10 oktober 1989,
algemeen verbindend verklaard bij KB van
28
bij CAO van 9 juli 1992,
algemeen verbindend verklaard bij KB van
8
1993; en bij CAO van 31 maart
1995, algemeen verbindend verklaard bij

"La cotisation des employeurs,
dans
24 des statuts du Fonds
Social, est fixee comme suite:

KB van 8 december 1995,
door de
volgende
"De bijdrage van de werkgevers,
bedoeld in artikel 24 van de statuten van het
Fonds, wordt
vastgesteld:

•
•
•
•

•
•
•
•

2000: 1,07 %
trimestre 2000:
trimestre 2000:
trimestre 2000: 1,67 %

• a
du
1,07 %

trimestre de

des
communiques a
National de la

2000: 1,07 %
kwartaal 2000: 1,47 %
kwartaal 2000: 1,67 %
kwartaal 2000: 1,67 %

• vanaf het

a 108

van de
voor Sociale

kwartaal van

1.07 %

bij de
aan

Duree de la
Article 4. Cette convention collective de
travail entre en
Janvier
et est conclue pour une duree
remplace la CCT du 28
1999, fixant
des allocations.

Artikel 4. Deze
met
van 1
en is gesloten voor
duur.
Zij
de CAO van 28 September
1999 tot vaststelling van de bijdragen.

Cette convention collective de travail peut
par chacune des parties
contractantes,
un
de 3
mois,
par lettre
au President de la Commission
du Transport.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst
worden opgezegd door
van de
contracterende
een opzegging
van
betekend bij een ter post
aangetekende brief
aan de
Voorzitter van het
voor

