COMMISSION PARITAIRE POUR LES EMPLOYES DU COMMERCE
DE DETAIL ALIMENTAIRE (PC202C)
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU
JANVIER 1999
CONCERNANT LE RATTACHEMENT DES SALAIRES A L'lNDICE DES
A LA CONSOMMATION

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION
Article 1 - La presente convention collective de travail s'applique aux
et aux employes
entreprises relevant de la competence de la Commission Paritaire pour
employes du
commerce de detail
Pour
de la presente convention collective de travail, on entend par employes : les
employes masculins et
Article 2 - Cette convention collective de travail remplace I'application du chapitre 4 de la convention
collective de travail du 30 mai 1991 relative a la determination des conditions de travail et de
remuneration (rendue obligatoire par
Arrete royal du 12 octobre 1993 - Moniteur beige du 2
decembre 1993) conclue au sein de la Commission Paritaire du commerce de detail
et
etait reprise par la convention collective de travail du 17 juin et 5 septembre 1994 chapitre 3 article 6
(rendue obligatoire par Arrete royal du
novembre 1994 - Moniteur beige du 20 janvier
qui
etait conclue au sein de la commission paritaire pour les employes de commerce de detail alimentaire
CHAPITRE II

RATTACHEMENT DES SALAIRES A L'lNDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION

Article 3 - Article 25 du chapitre 4 Rattachement des salaires a I'indice des prix a la consommation
se remplace
suite : les salaires
a
23 correspondent a I'indice de reference
102,10, pivot de la tranche de stabilisation 100,10- 104,14.
Article 4 - Article 28 se remplace comme suite : les salaires s'augmentent ou se
avec 2%
chaque fois quand I'indice de reference
la
inferieure ou superieure de la tranche de
stailisation.
Article 4 - Article 30 du chapitre 4 Rattachement des salaires a I'indice des prix a la consommation
se remplace comme
Pour I'application des determinations des articles 23 jusqu'au 28
suivant tableau est

Limite inferieure
100,10
102,10
104,14
106,22
108,34
110,51
112,72

Tranches de stabilisation
Pivot
102,10
104,14
108,34
110,51

Limite superieure
104,14
106,22
108,34
110,51
112,72
114,97
117,27

Ce tableau n'est pas limitatif. Les tranches sont
au prorata de 2%
a
du point
d'index de reference
la deuxieme decimale reste
si la troisieme decimale est egale ou inferieure a 4.
la deuxieme decimale est arrondie a la unite superieure, si la troisieme decimale est egale ou
superieure a 5.
Les remunerations mensuelles des employes sont arrondies a

unite

les

regies.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES

Article

presente convention collective de travail produit ses effets

janvier 1999.

La presente convention est conclue pour une duree
et peut etre denoncee moyennant
un
de 3
par un des membres par lettre
a la poste
au President
de la Commission Paritaire pour
employes du commerce de detail
(PC202C) qui en
tous les membres.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE KLEINHANDEL
IN VOEDINGSWAREN (PC 202C)
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 11 JANUARI 1999
BETREFFENDE DE KOPPELING VAN DE LONEN AAN HET
INDEXCIJFER VAN DE CONSUMPTIEPRIJZEN
HOOFDSTUK I - TOEPASSINGSGEBIED

1 - Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de
bedienden van de ondernemingen die onder het paritair comite voor de bedienden uit de kleinhandel
in voedingswaren ressorteren.
Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst
onder bedienden verstaan :
de mannelijke en vrouwelijke bedienden.

Artikel 2 - Deze collectieve arbeidsovereenkomst
de toepassing van
4 van de
collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 1991 tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden
(algemeen verbindend bij koninklijk besluit van 12 oktober 1993 - Belgisch Staatsblad van 2
december 1993) die
gesloten in het paritair comite voor de zelfstandige kleinhandel en
overgenomen door de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni en 5 September
hoofdstuk 3
artikel 6 (algemeen verbindend bij KB van 18 november 1994 - Belgisch Staatsblad van 20 januari
die werd gesloten in het paritair comite voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren
(PC 202C).
HOOFDSTUK
KOPPELING
CONSUMPTIEPRIJZEN

VAN

DE

LONEN

AAN

Artikel 3 - Artikel 25 van hoofdstuk 4
Koppeling van de
conumptieprijzen wordt gewijzigd
De in artikel 23 bedoelde lonen stemmen overeen met het
stabilisatieschijf 100,10

HET

INDEXCIJFER

VAN

DE

aan het indexcijfer van de

102,10,

van de

Artikel 4 - Artikel 28 wordt als volgt gewijzigd : De lonen worden met 2%
of verlaagd
telkenmale het referentie-indexcijfer de boven- of benedengrens van de stabilisatieschijf overschrijdt.
Artikel 5 - Artikel 30 van hoofdstuk 4 "Koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de
wordt als volgt gewijzigd :
Bij toepassing van de bepalingen van de
23 tot en met 28, wordt de volgende
opgemaakt.

Laagste grens
100,10
102,10
104,14
106,22
108,34
110,51
112,72

Spil
102,10
104,14
106,22
108,34
110,51
112,72
114,97

Hoogste grens
104,14
106,22
108,34
110,51
112,72
114,97
117,27

Deze
is
beperkend. Deze schijven zijn berekend naar rato van 2% gecumuleerd vanuit het
referte-indexpunt 102,10.
Het rekenkundig gemiddelde en de grenzen van de
worden afgerond tot op twee
decimalen, met inachtneming van de navolgende regels :
het tweede decimaal
ongewijzigd, wanneer het derde decimaal gelijk is of lager dan 4 ;
het tweede decimaal wordt afgerond naar de
wanneer
derde decimaal
gelijk is op hoger dan 5.

De maandlonen van de bedienden worden afgerond op de frank eenheid volgens dezelfde regels.

HOOFDSTUK II - SLOTBEPALINGEN
6- De collectieve arbeidsovereenkomst wordt van kracht op 1 januari
Zij is gesloten voor onbepaalde tijd en kan worden opgezegd met een termijn van drie maanden door
een der leden bij een ter post aangetekende brief
aan de
van het Paritair
voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202C) die alle leden hiervan op de hoogte
brengt.

