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'
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de
syndicale premie in de subsector voor het
ten
voor rekening van
derden en de subsector voor
goederenbehandeling voor re-kening van
derden.

Convention collective de travail relative a la prime
syndicale dans
sous-secteur du transport de
choses par voie terrestre pour compte de tiers et le
sous-secteur de la manutention de choses pour
compte de tiers.

CHAPITRE I. - Champ d'application

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Article 1.
La
convention collective de
travail s'applique aux employeurs
a la
Commission Paritaire du transport et
au sous-secteur du transport de choses par voie
terres-tre pour compte de tiers
au soussecteur de la manutention de choses pour compte
de tiers ainsi
ouvriers.

1. §1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die resonder het Paritair Comite voor het Vervoer en behoren tot de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden
of tot de subsector voor goederenbehandeling
voor rekening van derden alsook op hun
werklieden.

§2. Par
du transport de choses par
voie terrestre pour compte de
on entend
employeurs qui ressortissent a la Commission Paritaire du transport et qui

§2. Onder
voor het
ten lande voor rekening van
bedoeld de werkgevers die
onder het
Paritair Co-mite voor het Vervoer en die zich
inlaten

1°. Le transport de choses pour compte de tiers au
moyen d'un vehicule motorise ou non pour lequel
une autorisation de transport delivree par
est exigee ;

1°. Het goederenvervoer voor rekening van
derden door middel van een
met of
zonder motor voor
een
vereist is
door de bevoegde overheid
afgeleverd werd;

2°. Le transport de choses pour compte de tiers au
moyen d'un vehicule motorise ou non pour lequel
une autorisation de transport n'est pas exigee ;

2°. Het goederenvervoer voor rekening van
derden door middel van een voertuig met of
zonder
motor
voor
hetwelk
geen
vervoervergunning vereist is ;

3°.

location avec chauffeur de vehicules
ou non destines au transport de
par voie terrestre, vehicules pour
lesquels une autorisation de transport delivree par
I'autorite
est exigee ;

3°. Het verhuur met chauffeur van
met
of zonder motor bestemd voor het goederenvervoer ten lande, voertuigen voor dewelke een vervoervergunning vereist is
door de bevoegde
overheid afgeleverd werd ;

4°. La location avec chauffeur de vehicules motorises ou non destines au transport de
par voie terrestre, vehicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigee ;

4°. Het verhuur met chauffeur van voertuigen met
of zonder motor bestemd voor het goederenvervoer ten lande, voertuigen voor dewelke geen vervoervergunning vereist is ;

Pour
de cette convention collective de
travail, les
a savoir les
vehicules dont la charge
est
ou
a 500
et
d'un taximetre, sont
des vehicules pour
lesquels une autori-sation de transport n'est pas
exigee.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden de taxibestelwagens, met
name de voertuigen
het laadvermogen
gelijk is aan of kleiner is dan 500 kilogrammen en
uitgerust met een taximeter, beschouwd
voertuigen voor dewelke geen vervoervergunning vereist is.

La

-1-

§3. Par
de la manutention de choses
pour compte de
on entend les employeurs
qui
a la Commission Paritaire
transport et qui, en dehors des zones
:

§3. Onder
voor goederenbehandeling
voor rekening van
wordt bedoeld de
werk-gevers die
onder het Paritair
voor het
en die, buiten de
havenzones, zich inlaten

1° effectuent toute manutention de choses pour
compte de tiers en vue de
transport
consecutive au transport, peu
mode de
transport utilise ;

1°
behandeling van goederen voor rekening
van derden ter voorbereiding van het
en/of ter
van het vervoer, onafgezien
het ge-bruikt

2°
fournissent les services logistiques en vue
du transport de choses pour compte de tiers
faisant suite au transport de choses pour compte
de tiers, peu importe le mode de transport utilise.

2° en/of alle logistieke diensten ter voorbereiding
van het vervoer van goederen voor rekening van
derden en/of ter afwerking van dit vervoer,
onafge-zien het gebruikt vervoermiddel.

§4. Par ouvriers on entend les ouvriers et ouvrieres.

§4.

Onder

wordt

bedoeld

de

en werksters.
Voor de toepassing van deze overeenkomst
den met werklieden gelijkgesteld de personen verbonden door een arbeidsovereenkomst geregeld
door de wet van 3
1978 betreffende de
arbeids-overeenkomsten,
die
hoofdzakelijk
handenarbeid verrichten
de juridische
kwalificatie die door de
aan hun
overeenkomst werd gege-ven.

Pour I'application de la presente convention, sont
aux ouvriers les personnes
par un
contrat de travail soumis a la
du 3 juillet 1978
aux contrats de travail, qui effectuent
principa-lement du travail manuel, peu importe la
qualification juridique
par les parties au
contrat de travail.

HOOFDSTUK II. -

CHAPITRE II. - Definitions
Pour I'application de la presente convention,
on entend

Art.2. Voor de toepassing van deze overeenkomst
wordt bedoeld

1°
de

1
: het
Fonds voor het
Goederenvervoer en aanverwante activiteiten voor
rekening van
opgericht bij collectieve arbeidsovereenkomst van
juli 1973 tot oprichting
van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd
Fonds voor het vervoer van goederen
met
en tot vaststelling van zijn
statu-ten, algemeen bindend verklaard bij
Koninklijk
van 5 december 1973 (Belgisch
Staatsblad van 15 januari 1974), gewijzigd door
de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli
1993, algemeen bindend verklaard bij Koninklijk
Besluit van 5
1994 (Belgisch Staatsblad van
16 juni 1994) en gewijzigd bij collectieve
arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997,
wijziging van de benaming van het
Fonds voor het vervoer van goe-deren met
in
Fonds voor het
Goederenvervoer en aanverwante activiteiten voor
rekening van
en wijziging van zijn
statuten,
algemeen bindend verklaard bij
Koninklijk Besluit van 25 november
(Belgisch
Staatsblad van 28 december 1999).

le
Social du Transport
et des activites connexes pour
de
par la convention
collective de travail du 19 juillet
instituant un
fonds de
d'existence
Social pour le transport de choses par vehicules
et fixant ses statuts, rendue
obligatoire par Arrete Royal du 5
1973
beige du
Janvier
modifiee par la
convention collective de travail du 8 juillet 1993,
rendue obligatoire par Arrete Royal du 5
1994
(Moniteur beige du 16 juin
et modifiee par la
convention collective de travail du 15 mai 1997
modification de la denomination du
Social pour le transport de choses par vehicules
en
Social du Transport de
Marchandises et des activites connexes pour
compte de
rendue obligatoire par Arrete
Royal du 25 novembre 1999 (Moniteur beige du 28
decembre 1999).
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2°
: I'annee a laquelle se
prime syndicale.

la

2°
: het jaar waarop de syndicale premie betrekking heeft.

3°
de
: la periode
au 1er juillet de I'annee precedant I'exercice et se
terminant au 30 juin de I'exercice.

: de periode die aanvangt op
1
van het jaar dat het dienstjaar voorafgaat, en
eindigt op 30 juni van het dienstjaar.

4°
: chaque periode de trois
prise
en consideration pour la declaration a I'O.N.S.S.

4°
:
periode van drie maanden die
in aanmerking wordt genomen voor de aangifte
aan de R.S.Z.

5°

: la pension de retraite

5°

6°
: regime
par ou en
de la convention de travail
17 conclue au sein du
Conseil National du Travail instituant un regime
pour
certains
travailleurs ages, en cas de licenciement, rendue
obligatoire par
royal du 16 Janvier 1975
(Moniteur Beige du 31 Janvier 1975).

6°

Pour
de la
convention,
est prise en consideration la
resultant
de la convention collective de travail conclue au
sein du Conseil National du Travail ou d'une
convention collective de travail conclue au sein de
la
Paritaire du transport et applicable
aux
au sous-secteur du
transport de choses par voie terrestre pour compte
de tiers
au sous-secteur de la manutention de
choses pour compte de tiers.

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt
het brugpensioen in aanmerking genomen
dat
uit de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de schoot van de Nationale Arbeidsraad of uit een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de schoot van het Paritair
voor het
en toepasselijk op de werkgevers behorend tot de subsector voor het
ten
voor rekening van
derden
en/of
tot
de
subsector
voor
goederenbehandeling voor rekening van derden.

: het ouderdomspensioen

: het stelsel ingericht door of
de
arbeidsovereenkomst nr.
17 gesloten in de Nationale Arbeidsraad tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding
ten gunste van sommige bejaarde werknemers
indien zij worden ontslagen, algemeen bindend
verklaard door het koninklijk besluit van 16 januari
1975 (Belgisch Staatsblad van 31 januari 1975)

HOOFDSTUK III. -

CHAPITRE III. - Conditions d'octroi
Les ouvriers et
vises a
1 §
4, ont droit a une prime syndicale, a charge du
Fonds Social, pour autant qu'ils satifassent
conditions suivantes :

Art.3. De werklieden en werksters, bedoeld in ar1 § 4, hebben recht op een syndicale premie
ten
van het Sociaal Fonds voor zover zij
doen aan de volgende
:

1°

1° gedurende heel de
lid zijn van
een van de representatieve interprofessionele
werkne-mersorganisaties.

membre pendant toute la periode de
d'une des organisations syndicales
interprofessionnelles.

2°
Soit figurer dans chaque trimestre de la
periode de reference sur la declaration O.N.S.S.
d'un
vise a
1 §2
§ 3 pour
au

2° Hetzij in ieder
voorkomen op de
ver bedoeld in
minstens:

- 42 jours de travail et
cinq jours, ou
- 50 jours de travail
six jours.

- 42 arbeids- en/of gelijkgestelde dagen in het
regime van het vijfdagenstelsel, of
- 50 arbeids- en/of gelijkgestelde dagen in het
regime van het zesdagenstelsel.

assimiles en regime de
assimiles en regime de
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van de referteperiode
van een werkge1 § 2 en/of § 3 voor
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* Soit avoir
declare a I'ONSS dans la periode
de reference avec un salaire brut
400.000 BEF par un ou plusieurs employeurs vises
a
1 §2
§ 3.

in de
aan de RSZ
aange-geven zijn met een brutoloon van minstens
400.000 BEF door een of meerdere
bedoeid in
1 § 2 en/of §3.

Les ouvriers et ouvrieres, vises a
4, qui sont
ou prennent
au cours de la periode de reference, de
des ouvriers ou ouvrieres
cours de la periode de reference,
droit au paiement de la prime syndicale
I'exercice

Art.4. De werklieden en werksters, bedoeid in artikel 1 § 4, die in de loop van de referteperiode
met pensioen of brugpensioen gaan, alsmede de
van werklieden of werksters die
zijn in de loop van de referteperiode,
het
op de betaling van de
syndicale premie van het betrokken dienstjaar.

1 §
que
au
le
de

CHAPITRE IV. - Montant de la prime syndicale

HOOFDSTUK IV. - Bedrag van de syndicale
premie

Le montant de la prime syndicale ne peut en
aucun cas atteindre le montant de la cotisation dont
I'ouvrier ou
est redevable a I'organisation
syndicale a laquelle
est

Art.5. Het bedrag van de syndicale premie mag in
geen
het bedrag bereiken van de jaarlijkse
bijdrage die de werkman of werkster aan de
nemersorganisatie, waarbij hij/zij is aangesloten,
verschuldigd is.
Het bedrag van de syndicale premie wordt
vastgesteld op:
- voor het jaar 1999: 3.550 frank
- voor het jaar 2000: 3.800 frank.

Le montant de la prime syndicale est fixe a:
-

pour
3.550 francs
pour I'annee 2000: 3.800 francs.
CHAPITRE V. -

HOOFDSTUK V. -

Fonds Social

van het Sociaal
Fonds

Art.7. De Raad van Beheer van het Sociaal Fonds
is belast

Le Conseil d'Administration du Fonds Social
est charge de :

1° Het vaststellen van de rechthebbende op de
syndicale premie.

Determiner les ayants droit a la prime syndicale.
2° D'envoyer a chaque ayant droit, a son domicile,
une demande de paiement de la prime syndicale
permettant a I'ouvrier ou
d'obtenir le paiement de sa prime syndicale
de son organisation syndicale.

2° Het toesturen aan
rechthebbende op zijn
domicilie van de aanvraag tot uitbetaling van de
syndicale premie waarmee de werkman of werkster bij zijn of haar werknemersorganisatie de uitbetaling van zijn of haar syndicale premie kan be-

3° Le remboursement aux organisations representatives interprofessionnelles des montants payes a
titre de prime syndicale.

3° De terugbetaling aan de representatieve
professionele werknemersorganisaties van de ten
van syndicale premie uitbetaalde bedragen.

Pour permettre au Fonds Social de rembourser les
montants payes a titre de prime syndicale,
le
President de la Commission Paritaire a le droit de
au comptage du nombre de primes
payees.

aan het Sociaal Fonds de mogelijkheid te bieden de ten titel van syndicale premie uitbetaalde
bedragen terug te betalen, heeft alleen de Voorzitter van het Paritair
het recht het aantal
uitbetaalde syndicale premies te tellen.
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Le Conseil d'Administration du Fonds Social est
charge de determiner les modalites d'execution de
ce comptage.

De Raad van Beheer van het Sociaal Fonds is
belast met het bepalen van de uitvoeringsmodaliteiten van deze telling.

CHAPITRE VI. - Dispositions

HOOFDSTUK VI. Art. 4. Deze collectieve arbeidsovereenkomst
vangt de collectieve arbeidsovereenkomst van...
betreffende de syndicale
premie in de subsector voor het
ten
voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van
derden,
en
op

La presente convention collective de travail
remplace la convention collective de travail du
relative a la prime syndicale
dans le sous-secteur du transport de choses par
voie terrestre pour compte de tiers et le soussecteur de la manutention de choses pour compte
de tiers ,

HOOFDSTUK VII. -

CHAPITRE VII. - Duree de
§ 1. La presente convention collective de travail sort ses effets le 1 Janvier 1999 et s'applique
aux primes syndicales payables a
de

Art.5. §
Deze collectieve arbeidsovereenkomst
treedt in werking op 1 januari 1999 en is van toepassing op de syndicale premies die vanaf 1999

§ 2.

§ 2. Zij is gesloten voor onbepaalde tijd.

est conclue pour une duree

peut etre
par chacune des parties
contractantes. Cette denonciation doit se faire au
trois mois avant le debut de la
de
a
2 de la presente
convention
de travail.

Zij kan door elk van de contracterende
worden opgezegd. Deze opzegging
gebeuren minstens drie maanden voor de aanvang van
de
bepaald in
2 van deze
collectieve arbeidsovereenkomst.

La denonciation doit etre
par lettre
au President de la Commission Paritaire
du Transport, qui en avisera sans
les parties
Le delai de
de trois mois
prend cours a la date d'envoi de la lettre

De opzegging moet geschieden bij een ter post
aangetekende brief,
aan de Voorzitter van
het Paritair
voor het
die zonder
de betrokken partijen in kennis
stellen.
De termijn van drie maanden begint te
vanaf
de
datum
van
verzending
van
bovengenoemde aangetekende brief.

04/02X2000
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