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1. Deze
van toepassing op :

arbeidsovereenkomst is

het rijdend personeel van de ondernemingen van
speciale autobusdiensten
onder
het Paritair Comite voor het vervoer;

2° aux employeurs qui occupent le personnel vise 2° de werkgevers die onder 1° bedoeld personeel
au 1°;
Art. 2. Une prime de fin d'annee d'un montant de
1.523,03 EUR est
en 2001 au
roulant des entreprises de services speciaux
Les chauffeurs qui
temps
obtiennent cette prime au prorata de la
duree
pour
engages.
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En cas de diminution de la duree de
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mois.

van
van de arbeidsduur, is
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Art. 3. Le fonds social du
un
3. Het
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acompte de 74,37
aux membres du voorschot van 74,37
aan de
van
personnel roulant ayant droit a cette prime de fin het rijdend personeel die recht hebben op deze
d'annee. Le
de
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de
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van het
2001

-12- 2001

NR.
MO

Art.

employeurs paient
men4. De
onder
2
a
2, diminue de I'acompte deter- vermelde bedrag uit, verminderd met het voorschot
mine a
in artikel
Art. 5. La prime de fin
pour 2001 est Art. 5. De
payable deux
pour premiere tranche et
voor de eerste
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toute - de personeelsleden die
le montant total de la prime ;
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de premie;

ont obtenu la

ou qui ont ete pen-

en service;

ont ete

2001
januari 2002 voor de

fixees Zij worden toegekend volgende
stelde
:

• les membres du personnel qui, au cours de
1'annee 2001 :

- sont

en voor

vastge-

het
jaar
het totale bedrag van

- de personeelsleden die in de loop van het jaar
:
- het

hebben bekomen of werden

- in dienst zijn getreden ;
-

- ont ete victimes d'un accident de travail;

•

zijn geweest ingevolge een

- ont ete

- werden ontslagen,

prime
de
de prestations de travail,
entendu maanden arbeidsprestaties, met dien verstande dat
qu'une
de travail effective de
jours een
van ten
tien
au moins compte pour un mois
dagen
voor een volledige

Les jours de
legates et les
d'abence
pour maladie ou accident de
travail,
a des
de travail, avec un maximum de six mois.

De
dagen

en de
zijn gerechtvaardigd door
of
worden
met dagen
arbeidsprestaties, met een maximum van zes

Les

du personnel qui, au cours de
2001, ont
et qui ne sont
plus en service au 31 decembre 2001 ou qui ont
pour motifs graves,
cette prime.

De personeelsleden die in de loop van het jaar 2001,
hun
hebben betekend en
meer in
dienst zijn op 31 december 2001 of
het recht
op deze premie.

Art. 6.
convention collective de travail produit ses
le
Janvier 2001 et cesse
en
le Janvier 2002.

Art. 6. Deze
arbeidsovereenkomst treedt
in
op 1 januari
en houdt op van kracht
te zijn op januari 2002.

Art. 7. Pour la periode du 1 Janvier 2001 au 31
decembre 2001
a la place du
de "1.523,03 EUR", mentionne a
le
montant
"61.439
et a la place
montant de "74,37 EUR" mentionne a Part. 3, le
montant de "3.000 BEF".

Art. 7. Voor de periode van 1 januari 2001 tot en
met
december 2001
de plaats van het
bedrag van "1.523,03
vermeld in art.
het
bedrag van
en in de plaats van het
bedrag van "74,37 EUR", vermeld in
het
BEF".

