COMMISSION PARITAIRE POUR LES EMPLOYES DU COMMERCE DE DETAIL
ALIMENTAIRE (CP 202 CROUPE C)
convention collective de travail
11 janvier 1999 concernant la cotisation
Social du commerce de detail en denrees alimentaires

Fonds

Chapitre 1 - Champ
Article 1
La presente convention collective de travail est
pour
employeurs et
des entreprises qui ressortissent a la commission paritaire du commerce
de detail en alimentation, groupe C.
Pour I'application de la presente convention collective, on entend par
aussi
bien les employes
que masculins.
Article 2
La presente convention collective prolonge la convention collective de travail du 4
decembre 1997 a la perception et a I'utilisation de la cotisation au Fonds social.
Article 3
La perception de la cotisation provisoire, visee 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 atteinte ni a la fixation
a une date
de la cotisation definitive, dans
contexte des
paritaires au sujet du renouvellement de I'accord social pour le secteur, ni a
des quotes-parts de la cotisation globale en tenant
des
du fonds.
Chapitre 2 - Cotisations au Fonds Social
Article 4
Le montant des cotisations visees a
11 de la convention collective de travail du
17 juin 1994 et 5 septembre 1994 instaurant un fonds de securite d'existence et fixant
ses statuts, dont la force obligatoire a
par
royal du 18 novembre
1994,
au
Beige du 20 janvier 1995, est fixee a 0,45% des remunerations
brutes des
a partir du 1 janvier 1999.
En
a I'article 13 de la
convention collective de travail, les cotisations
sont
et
par I'Office National de securite sociale suivant les regies
de perception qui
sont propres.
5 - cotisation en faveur de I'emploi des groupes a risque
Article 5

a I'accord interprofessionnel 1999 - 2000,
par projet de
par le conseil des ministres, la cotisation des employeurs en faveur de
I'emploi est fixee a 0,10% de la remuneration totale des employes
que visee a
I'article 23 de la loi du 29 juin 1981, contenant les principes
de la securite
sociale des travailleurs
cette cotisation de 0,10% fait partie de la cotisation
totale au Fonds social de 0,45%.

Article 6
Les recettes des cotisations visees a
2 sont
aux initiatives en
d'emploi
que
a accord interprofessionnel 1999 - 2000.
'
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Article 7
Le

social 202 croupe c,
au sein
la commission paritaire pour
du commerce alimentaire groupe c est charge de la determination des
pour I'utilisation des recettes de la cotisation de 0,10%
en faveur de I'emploi des groupes a risque et ceci de la
suivante :
- 0,05% de la masse salariale pour une allocation aux
du secteur en faveur
de
des enfants en bas age,
- 0,05% de la masse salariale pour la formation professionnelle et pour
de
primes aux employeurs qui engagent des personnes issues des groupes a risque.
Chapitre 4 - Cotisation pour
de concertation

financement du fonctionnement des organes

Article 8
La cotisation prevue pour le financement du fonctionnement des organes regionaux
de concertation prevue a
10 de la convention collective de travail du 17
1994 et 5 septembre 1994, relative a
regionaux de concertation,
et dont la force obligatoire a
par
du 18 novembre 1994,
Moniteur Beige du
1995
0,35%.
La cotisation de 0,35% fait partie de la cotisation totale au Fonds Sociale de 0,45%.

Chapitre 5 - Dispositions finales
Article 9
La
convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est
conclue pour une
le 31
1999.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN
DE KLEINHANDEL IN
VOEDINGSWAREN (PC 202 GROEP C)

collectieve arbeidsovereenkomst van 11
1999
Sociaal Fonds voor de kleinhandel in algemene voedingswaren

voor het

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied
ike
Deze coltectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de
bedienden van de ondernemingen
ressorteren onder het Paritair
voor
de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren groep C. voor de toepassing van
deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder
verstaan : de
en vrouwelijke bedienden.

ike
Deze collectieve arbeidsovereenkomst verlengt de collectieve arbeidsovereenkomst
van 4 december 1997 betreffende de inning en aanwending van de bijdrage voor het
Sociaal Fonds.
3
De inning van de voorlopige bijdrage bedoeld in artikel 2 heeft tot
om aan het
Sociaal Fonds de noodzakelijke werkingsmiddelen te verschaffen vanaf de eerste
van het jaar 1999. Het vaststellen van de voorlopige bijdrage doet geen afbreuk noch
aan de vaststelling op latere datum van de definitieve bijdrage, in het kader van de
paritaire onderhandelingen 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
doelstellingen van het fonds.

2 - Biidrage voor het sociaal Fonds
Artikel 4
bedrag van de bijdragen bedoeld in artikel 11 van de collectieve
arbeidsovereenkomst van 17 juni 1994 en 5 September 1994 tot instelling van een
fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen
verbindend verklaard bij
Besluit van 18 november 1994 en verschenen in het
Belgisch Staatsblad van 20 januari 1995, wordt vastgesteld op 0,45% van de brutolonen
van de bedienden vanaf 1 januari 1999.
overeenstemming met artikel 13 van
diezelfde collectieve arbeidsovereenkomst worden de bijdragen
en
door de Rijksdienst voor sociale Zekerheid volgens zijn eigen inningsmodaliteiten.
5 - Bijdrage ten

van de tewerkstelling van risicogroepen

Artikel 5
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 0,10% van het volledige
loon der bedienden bedoeld in artikel 23 van de wet van 29 juni 1981 houdende de
algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. Deze 0,10%
uit van de totale bijdrage van het sociaal fonds van 0,45%.
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Artikel 6
De opbrengst van de
inzake tewerkstelling

bedoeld in artikel 2 wordt aangewend voor initiatieven
voorzien in hogervermeld interprofessioneel akkoord 1999-

2000.

Artikel 7
Het Sociaal Fonds 202 Groep c opgericht binnen het Paritair
voor de bedienden
uit de kleinhandel in voedingswaren groep c wordt belast met de vaststelling van de
uitvoeringsmodaliteiten voor de
van de opbrengst van de bijdrage van
0,10% bestemd voor de tewerkstelling van risicogroepen en dit op volgende
:
- 0,05% van de loonmassa voor de toekenning aan de werknemers van de sector
voor de opvang van kinderen op
leeftijd.
van de loonmassa voor de beroepsopleiding en voor de toekenning van
premies aan de werkgevers die personen uit de risicogroepen aanwerven.
4 - Biidrage voor de financiering van de

van de regionale

Artikel 8
De bijdrage voorzien voor de financiering van de werking van de regionale
overlegorganen, voorzien in artikel 10 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17
juni 1994 en 5 September 1994 tot
van regionale overlegorganen en
algemeen bindend verklaard door het Koninklijk Besluit van 18 november 1994 en
verschenen in het Belgisch Staatsblad van 20 januari 1995, vastgesteld op 0,35%. De
bijdrage van 0,35%
uit van de totale bijdrage van het sociaal fonds van
0,45%.

Hoofdstuk 5 - Slotbepalingen

Artikel 9
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1999 en is
gesloten voor de periode tot en met 31 december 1999.

