COMITE VOOR DE ZELFSTANDIGE
arbeidsovereenkomst van 6

(PC 201)
de tewerkstelling en

1 - Algemeen.
De sociale partners van het Paritair Comite voor de zelfstandige
geven aan de hand van deze collectieve arbeidsovereenkomst uitvoering aan het
akkoord van 8 december 1998.
Artikel 2.

De sociale partners sluiten
een
en
het kader van sectie 4 - hoofdstuk 2 van de wet van 26
het Belgisch actieplan.

in
betreffende

Hoofdstuk 2 - Toepassingsgebied.
Artikel 3.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en
op de bedienden van de ondernemingen
onder het Paritair
Comite voor de zelfstandige kleinhandel. Voor de toepassing van deze
collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder bedienden verstaan: de
mannelijke en
bedienden.

Hoofdstuk 3 - Tewerkstelling en vorming
Artikel 4.

Voor de werkgevers die 20 werknemers of meer tewerkstellen, bestaat er
volgens artikel 8 van de Collectieve Arbeidsovereenkomst van 6 juli 1999
betreffende de arbeidsduur, de mogelijkheid
twee van de zes
compensatiedagen, aan te wenden voor de beroepsopleiding van de
De werkgevers met meer dan 20 werknemers en die behoren tot
de niet voeding sector (nace code 52320 tot en met 52740) dienen dan
voorafgaandelijk het programma en de naam van de
van de
opleidingen kenbaar te
aan het Regionaal
opgericht door
de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december

Artikel

Binnen de voorziene bijdrage ten voordele van de tewerkstelling van
risicogroepen (zie collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 1999 betreffende
de bijdrage voor het Sociaal Fonds), wordt in uitvoering van het
interprofessioneel akkoord van 8 december
een
bijdrage voor
de beroepsopleiding en vorming ingevoerd van een derde van de totale
bijdrage.
werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comite 201 en die
beroepsopleiding en vorming organiseren kunnen beroep doen op subsidies die
worden toegekend door het Sociaal Fonds nr.
Het Sociaal Fonds nr 201 opgericht binnen het Paritair Comite voor de
zelfstandige kleinhandel wordt belast met de
en de
controle op de toekenning van de subsidies.

Artikel

12

3 - Slotbepalingen.
7.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari
is gesloten voor de periode tot en met
december

en

COMMISSION PARITAIRE DU COMMERCE DE DETAIL INDEPENDANT

Convention collective de travail du 6 millet/relative a

et a la formation

1-

Article

Par la presente convention collective de travail,
commission paritaire du commerce de detail independant
I'accord interprofessionnel du 8 decembre 1998.

sociaux de la
execution a

Article 2.

Les partenaires sociaux concluent a cet
un accord en
de formation dans cadre de la section 4 - chapitre 2 de la
concernant le Plan
beige.

d'emploi et
du 26 mars

Chapitre 2 - Champ d'application.
Article

Chapitre 3 -

La presente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux
employes des entreprises ressortissant a la commission paritaire du commerce
de detail independant. Pour
de la presente convention collective de
travail, on entend par "employes" les employes de sexe masculin et

et formation

Article 4.

Pour les employeurs
au secteur
(Codes NACE
52320 a 52740) et occupant 20 travailleurs ou plus, est possible,
a
8 de la convention collective de travail du
relative a la
du travail,
deux des six jours de
compensation a la formation professionnelle des travailleurs.
les
employeurs sont tenus dans ce cas de communiquer
le
programme et le
de
des formations a
regional de
institue par la convention collective de travail du 4 decembre
1997.

Article

En execution de I'accord interprofessionnel du 8 decembre 1998, une cotisation
pour la formation professionnelle et la formation est introduite a
raison
du
total de la cotisation, dans la cotisation
en
faveur de 1'emploi des groupes a risque (voir convention collective de travail du
6 juillet 1999 relative a la cotisation au fonds social). Tous les employeurs
ressortissant a la commission paritaire
et
une formation
professionnelle peuvent faire
a des subsides octroyes par le fonds social

Article

Le fonds social n°
institue au sein de la commission paritaire du commerce
de detail independant est charge des
et du
de

3 0 -07- 1999

3 - Dispositions finales

Article 7.

La
convention collective de travail entre en vigueur
janvier
Elle est conclue pour une periode allant jusqu'au
decembre 2001 inclus.

