Commission Paritaire de
Convention Collective de Travail du 16 juin 2000 adaptant la CCT
du 30
1999 relative a
d'une prime
aux

Chapitre

Champ d'application
Article 1
La presente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrieres et
a la Commission Paritaire de

employeurs

tf

V
Chapitre

f

-

,

Article 2
Une prime syndicate est
Le
global de
est
aux
ouvriers et ouvrieres qui, au 30 juin de la
de reference,
du
juillet d'une
au 30 juin de
sont en
temps et ce,
mois au
moins :
a) membres d'une des organisations
representatives de travailleurs
a la Commission Paritaire de
b) lies par
de travail a
entreprise
a
Article 3
Aux ouvriers et ouvrieres qui
la periode de reference
satisfont pendant moins de
aux conditions
a
7 a) et b), la prime syndicate est
au
de
du
montant global et ce,
a la
Aux
conditions, la prime
est accordee aux ouvriers et ouvrieres
au cours de
la periode de reference,
qu'au conjoint ou
ouvrier ou
pendant la
periode de reference :
*
a temps
: pour
de la periode de reference,
du montant
global sont
en fonction du nombre de jours
et ce, conformement a la
suivante
- moins de 22 jours
- de 22 a 43 jours 2/12
- 44 jours et plus 3/12
* Pers. travaillant a temps
pour chaque trimestre de la periode de reference,
du montant
global sont attribues en fonction du nombre de jours prestes
assimiles et ce, conformement a la
constatation
- moins de 10 jours : 1/12
a 21
2/12
- 22 jours et plus : 3/12
* Pour
de
formule, on entend par "jours assimiles" jours qui sont qualifies de
jours assimiles pour 1'application de la
en
de
pour les
travailleurs
Les jours prestes et assimiles sont
dans la declaration

Article 4
et ouvrieres

au mois de decembre qui suit une
periode de reference, une
attestation
par Fonds Social et de
pour
attestation
jours de travail et
vises a
8 et ce, en rapport avec la periode de reference
a 1'art. 7. La premiere periode de reference est la periode 01/07/1999 - 30/06/2000.
Les attestations des
droit sont
pour la premiere fois en decembre 2000.
Le Fonds Social et de Garantie
les attestations des ayant droit aux ouvriers et
Article 5
Les organisations
a
aspect peut etre

de travailleurs,
a 1'art. 7,
si
ou
de travailleurs pendant toute la periode de reference
a
par le Fonds Social et de Garantie pour 1'Agriculture.

Chapitre III :

Art. 6
de la prime relative a la periode de reference 01/07/1999 - 30/06/2000 et qui est payee
decembre 2000, la prime
est fixee
2.250 FB.
global
2.250 FB.
- au 1/12 : 187 FB.
Les
sont utilises pour les
de reference
Chapitre

:
Article 7
En application de 1'art. 6,b), de la convention collective de travail du 18

1995, conclue au sein de la

Commission
de
fonds de
et fixant ses
rendue obligatoire par
royal du 8 decembre
et
par convention collective de travail
du 25
1997, la prime
est payee a charge du "Fonds Social et de Garantie pour
1'Agriculture". Le Conseil
du fonds determine les
pratiques en ce
du present article.
Chapitre V : dispositions
8
La presente convention collective de travail entre en vigueur au ler juillet 1999 et est conclue pour une
peut etre
par
des parties
par
president de la Commission Paritaire de 1'Agriculture et ce, avec un

de travail du

relative a

au
de 6 mois.

d'une prime sociale aux

Paritair Comite voor de
Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000 tot
30
1999
de toekenning van een

van
voor

1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van
op de werklieden en werksters en hun
werkgevers die
onder het Paritair Comite voor de Landbouw.
VArt. 2
Er wordt jaarlijks een
premie toegekend. Het globaal
wordt
toegekend aan de werklieden en werksters die op 30 juni van de referteperiode, lopende van 1 juli

van een bepaald kalenderjaar tot 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar, terzelfdertijd en dat
gedurende
maanden
a) lid zijn van een van de
in het Paritair Comite voor de Landbouw;
b) krachtens een arbeidsovereenkomst verbonden zijn aan een in
1 bedoelde
ondememing.
Art. 3
Aan de werklieden en werksters die tijdens de voormelde referteperiode minder dan 12 maanden
voldoen aan de in art. 7 a) en b)
voorwaarden, wordt de syndicate premie toegekend a
rato van
van het globaal bedrag en
de
vermelde
Onder dezelfde voorwaarden wordt aan de tijdens de referteperiode gepensioneerde werklieden en
werksters, alsmede aan de
of echtgenote van een tijdens een referteperiode overleden
of
de syndicate premie toegekend :
* voltijdsen : voor elk
uit de referteperiode wordt in
van het
gepresteerde
gelijkgestelde dagen
van het globaal bedrag toegekend en dit overeenkomstig de
volgende vaststelling :
- minder dan 22 dagen : 1/12
van 22 tot en met 43 dagen : 2/12
- 44 dagen en meer :
* deeltijdsen : voor elk kwartaal uit de referteperiode wordt in functie van het aantal
gepresteerde
gelijkgestelde dagen
van het globaal bedrag toegekend en dit
overeenkomstig de volgende vaststelling :
minder dan 10 dagen : 1/12
- van
tot en met 21 dagen : 2/12
22 dagen en meer :

de toepassing van deze
voor de toepassing van de
gelijkgestelde dagen worden
afgelezen uit de

wordt onder
de dagen die
de jaarlijkse
voor
De gepresteerde en gelijkgestelde dagen worden

Art. 4
De werklieden en werksters
in de
december volgend op een bepaalde
een attest van
door
en Sociaal Fonds voor
de
Dit attest
de
en gelijkgestelde dagen bedoeld in art. 8 en dit met
tot de in art. 7
referteperiode. De eerste referteperiode is de
01/07/1999 - 30/06/2000.
De
van rechthebbende worden voor het
opgesteld in december 2000.
De attesten van rechthebbende worden door het Waarborg- en Sociaal Fonds
de
werklieden en werksters.

Art. 5
De
werkster gedurende de

van
bedoeld in art. 7
of de
of
referteperiode bedoeld in art. 7
was bij de
Dit
gecontroleerd worden door het Waarborg- en Sociaal
Fonds voor de Landbouw.
Bedrag

Art. 6
Voor wat de premie
die betrekking
op de referteperiode
- 30/06/2000 en
die
wordt volgend op december 2000
de
premie : 2.250 Bef.
- globaal jaarlijks bedrag : 2.250 Bef.
- per 1/12 : 187 Bef.
Voor de volgende
worden dezelfde
Hoofdstuk

Art. 7
In toepassing van art. 6,b), van de
van 18 mei 1995, gesloten in
het Par.
voor de Landbouw, tot
van een fonds voor
en
van zijn
algemeen
bij
Besluit van 8 december
1995 en
bij collectieve arbeidsovereenkomst van 25
1997, wordt de
premie
uitbetaald te
van het
en Sociaal Fonds voor de Landbouw". De raad van
van het fonds
de
modaliteiten vast met betrekking tot de
van dit

V : algemene

Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst treedt in voege op 1 juli
en geldt voor een
onbepaalde duur.
A •
A
Zij kan door elke ondertekenende partij worden opgezegd met een aangetekend schnjven
aan de voorzitter van het Paritair Comite voor de Landbouw en dit met een
van
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premie voor

van een

