COMMISSION PARITAIRE DU COMMERCE DE DETAIL
INDEPENDANT (CP 201)
Convention collective de travail
11 janvier 1999 concernant la perception et
de la cotisation au Fonds social
Chapitre 1 - Champ d'application
Article 1
La presente convention collective de travail
aux
et aux
employes des entreprises qui ressortissent a la commission paritaire du commerce de
detail independant.
Pour
de la presente convention collective, on entend par
aussi
bien
employes
que masculins.
Article 2
La presente convention collective de travail prolonge la convention collective de
travail du 4 decembre 1997, conclue dans la Commission paritaire du commerce de
detail independant, concernant la perception et
de la cotisation pour
Fonds social.
Article 5
La perception de la cotisation provisoire,
a I'article 2 a pour but de procurer au
Fonds social les moyens de fonctionnement
des la premiere
de
1999. La fixation de la cotisation provisoire ne porte pas
ni a la fixation
a une date
de la cotisation definitive, dans le contexte des
paritaires au sujet du renouvellement de I'accord social pour le secteur, ni a
I'attribution des quotes-parts de la cotisation globale en tenant compte des
du fonds.
Chapitre 2 - cotisations au

social

Article 4
Pour toutes les entreprises dont les
ressortissent a la Commission paritaire
du commerce de detail independant, est prevu dans
cas a
du
janvier 1999, une cotisation au Fonds Social de 0,20% de la masse salariale totale des
cette cotisation est affectee en faveur de I'emploi
prevu au Chapitre
3.

Pour les entreprises de commerce de detail independant du secteur non alimentaire
(code Nace 52320 a 52740 inclus) qui occupent 20 travailleurs ou plus et pour lesquels
un organe regional de concertation a ete
par application de la convention
collective de travail du 4 decembre 1997, conclue dans la
Commission paritaire,
il est
en sus de la cotisation ci-dessus
de 0,20% (affectee comme prevu
au Chapitre 3), une cotisation
de 0,20% (affectee comme prevu au
Chapitre 4), de sorte que la cotisation totale au Fonds social pour ces entreprises, est
fixee a 0,40% de la masse salariale totale des
a partir du
janvier 1998.
Pour les autres entreprises qui ressortissent a la commission paritaire du commerce de
detail independant, la cotisation totale au Fonds social reste fixee a 0,20% pour la
totale de la presente convention collective de travail.
Pour
si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, on doit compter le nombre
total de travailleurs
au 30 juin de I'annee
pour laquelle une
declaration a ete introduite
de I'Office national de
sociale.

Article 5
Les
au
securite social

social sont
et
modalites de perception

par I'Office nationale
sont propres.

Chapitre 3 - Cotisations au Fonds social en faveur de
Article 6

a I'accord interprofessionnel 1999 - 2000,
par projet de
par
conseil des ministres, la cotisation des employeurs en faveur de
remploi est
a 0,20% de la remuneration totale des
que
a
I'article 23 de la loi du 29
1981, contenant les principes
de la securite
sociale des travailleurs salaries.
Les recettes de ces cotisations seront
a des initiatives en faveur de remploi
telles que prevues dans I'accord interprofessionnel 1999 - 2000.

Le Fonds social 201,
au sein de la Commission paritaire du commerce de detail
independant est charge de fixer les modalites
pour I'utilisation des
recettes des cotisations de 0,20% prevues en faveur de remploi des groupes a risque
I'acceuil des enfants en bas age, les primes aus employeurs qui engagent des
personnes issues des groupes a risque et les initiatives de formation.
Chapitre 4 - Cotisation pour le financement du fonctionnement des organes
de concertation

Article 7
Les employeurs qui
au secteur non alimentaire du commerce de detail
independant (code Nace 52320 a 52740 inclus) qui occupent 20 travailleurs ou plus et
pour lequel la convention collective de travail du 4 decembre 1997 instituant d'organes
regionaux de concertation est d'application doivent
une cotisation de
pour le financement de ces organes regionaux de concertation.
Le Fonds social 201,
au sein de la commission paritaire du commerce de detail
independant, est charge de fixer les modalites d'execution pour
des
recettes de la cotisation de 0,20% au financement des organes regionaux de
concertation.
Chapitre 5 - Dispositions finales
Article 8
La
convention collective de travail entre en vigueur le
janvier
conclue pour une
le 31 decembre 1999.

est

PARITAIR COMITE VOOR ZELFSTANDICE KLEINHANDEL (PC 201)

collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 1999 betreffende de inning en
aanwending van de bijdrage voor net Sociaal Fonds
Hoofdstuk 1 -

Artikel 1

arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de
bedienden van de ondernemingen
ressorteren onder het Paritair Comite voor
de zelfstandige kleinhandel.
voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder
verstaan : de
en
bedienden.
Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst verlengt de collectieve arbeidsovereenkomst
van 4 december 1997, gesloten in het Paritair Comite voor de zelfstandige kleinhandel,
betreffende de inning en aanwending van de bijdrage voor het Sociaal Fonds.
Artikel 5
De inning van de voorlopige bijdrage bedoeld in artikel 2
tot
aan het
Sociaal Fonds de noodzakelijke werkingsmiddelen te
vanaf de eerste
van het jaar 1999. Het vaststellen van de voorlopige bijdrage doet geen
noch
aan de vaststelling op latere datum van de definitieve bijdrage, in het kader van de
paritaire
over de hernieuwing van het sociaal akkoord voor de
sector, noch aan de toewijzing van de onderdelen van de globale bijdrage, rekening
houdend met de verschillende doelstellingen van het fonds.
Hoofdstuk 2 -

aan het Sociaal Fonds

Artikel 4
voor
ondernemingen waarvan de bedienden ressorteren onder het Paritair Comite
voor de zelfstandige kleinhandel wordt vanaf 1 januari 1999 in ieder
een
bijdrage aan het Sociaal Fonds voorzien van 0,20% van het volledige loon der
bedienden. Deze bijdrage wordt aangewend voor de tewerkstelling
voorzien in
hoofdstuk 3.
voor de kleinhandelsondernemingen uit de niet-voedingssector (Nacecode 52320 tot
en met 52740) die 20 werknemers of
tewerkstellen en waarvoor door middel van
de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 1997, gesloten in
paritair comite, regionale overlegorganen worden opgericht,
bovenop
bijdrage van 0,20% (aangewend zoals voorzien in hoofdstuk 3) een
bijdrage van 0,20% (aangewend zoals voorzien in hoofdstuk 4), zodat
de totale bijdrage aan het Sociaal Fonds voor deze ondernemingen vanaf 1 januari
1998 vastgesteld wordt op 0,40% van het volledige loon der bedienden.
voor de andere ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comite voor de
zelfstandige kleinhandel, blijft de totale bijdrage aan het sociaal Fonds vastgesteld op
0,20% voor de volledige duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst.
Om uit te
of een onderneming 20 of meer werknemers tewerkstelt,
het
totaal van de tewerkgestelde werknemers geteld worden op 30 juni van het
jaar waarvoor
de Rijksdienst voor sociale
een aangifte werd

Artikel 5

De
aan het Sociaal
en ingevorderd door de
voor sociale
volgens zijn eigen inningsmodaliteiten.
Hoofdstuk 3 -

aan het Sociaal Fonds ten voordele van de tewerkstellinq

Artikel 6
Overeenkomstig het interprofessioneel akkoord 1999-2000, bevestigd in het
wetsontwerp, goedgekeurd door de ministerraad, wordt de bijdrage van de
werkgevers ten voordele van de tewerkstelling vastgesteld op 0,20% van het volledige
loon der bedienden bedoeld in
23 van de wet van 29
1981
de
algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.
De opbrengst van deze bijdragen wordt aangewend voor initiatieven inzake
tewerkstelling
voorzien in hogervermeld interprofessioneel akkoord 1999 - 2000.
Het Sociaal Fonds 201
binnen het Paritair Comite voor de zelfstandige
kleinhandel wordt belast met de vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten voor de
aanwending van de opbrengst van de bijdrage van 0,20% bestemd voor de
tewerkstelling
van
met
name
de
kinderopvang,
de
tewerkstellingspremies en de vormingsinitiatieven.
Hoofdstuk 4 - Bijdrage voor de
overlegorganen

van de werking van de regionale

Artikel 7
De werkgevers van de kleinhandelsondernemingen uit de niet-voedingssector
(Nacecode 52320 tot en met 52740) die 20 werknemers of
tewerkstellen en
waarvoor de collectieve arbeidsovereenkomst 4 december 1997 tot
van
regionale overlegorganen

van toepassing is, moeten een bijdrage betalen van 0,20% ter financiering van de
werking van deze regionale overlegorganen.
Het Sociaal Fonds 201, opgericht binnen het Paritair Comite voor de zelfstandige
kleinhandel, wordt belast met de vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten voor de
aanwending van de opbrengst van de bijdrage van 0,20% ter financiering van de
werking van de regionale overlegorganen.
Hoofdstuk 5 - Slotbepalingen

Artikel 8
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1999 en is
gesloten voor de periode tot en met 31 december 1999.

