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CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 8
FIXANT LA COTISATION A VERSER PAR LES ENTREPRISES EN VUE
DE LA PROMOTION DE L'EMPLOI

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION
Art. 1 -

La
convention collective de travail s'applique aux employeurs des
groupes A et B
que
par la convention collective de travail du
17
1994 et du 5 septembre
rendues obligatoires par
royal du
18 novembre
des conventions collectives de travail
dans
entreprises
a la Commission paritaire pour
employes du
commerce de detail
qu'aux employes qu'ils occupent.

Art. 2 -

La presente convention est conclue en execution de
12 de la convention
collective de travail du 14 juillet 1976
fonds de securite d'existence
denomme "Fonds social des
d'alimentation a succursales multiples" et
en
les statuts, rendue obligatoire par arrete royal du 17 decembre 1976
sont d'application.

CHAPITRE
Art. 3 -

COTISATION EN VUE DE LA PROMOTION DE
En vue du
des interventions
dans
des initiatives
de promotion de
en particulier des groupes a
par le
Fonds social des magasins d'alimentation a succursales multiples en application
des conventions collectives du travail du secteur, les employeurs versent en mars
1999 au Fonds social
cotisation de 0,20 %
sur base de quatre fois les
salaires bruts des employes du premier
1998.
La declaration a
national de securite sociale pour le premier trimestre
1998 fait foi pour le calcul du
de la cotisation due.
Les dispositions de 1'article 15 de la convention collective de travail du 14 juillet
1976 instituant un fonds de securite d'existence denomme "Fonds social des
magasins d'alimentation a succursales multiples" et en fixant les statuts, rendue
obligatoire par arrete royal du 17 decembre 1976 sont d'application.

CHAPITRE HI - DISPOSITION FINALE
Art. 4 -

La presente convention sort ses effets le
vigueur le 31
1999.
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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 8
TOT VASTSTELLING VAN DE DOOR DE ONDERNEMINGEN
TE BETALEN BIJDRAGE
DE BEVORDERING VAN DE TEWERKSTELLING

HOOFDSTUK I - TOEPASSINGSGEBIED
Art. 1 -

collectieve arbeidsovereenkomst is van
op de werkgevers van
A en B
in de collectieve arbeidsovereenkomst van
1994 en van 5 September
algemeen
verklaard bij
besluit van 18 november
tot
van de toepassing van de
collectieve arbeidsovereenkomsten in de
van het Paritair
voor de bedienden uit de
in
en op de
die
zij
de
17

Art. 2 -

Deze collectieve arbeidsovereenkomst
gesloten in
van
artikel 12 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14
1976 tot
van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd het
fonds voor de
levensmiddelenbedrijven met
en tot
van de
statuten
algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van
17 december 1976 zijn van toepassing.

HOOFDSTUK II - BIJDRAGE MET
TEWERKSTELLING

Art. 3 -

OOG OP DE BEVORDERING VAN DE

Met het oog op de financiering van de
in de kost van
de
ter
van de
in het bijzonder van de
toegekend door het Sociaal fonds voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen bij toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van de sector, storten de werkgevers in
1999 aan het Sociaal fonds
een bijdrage van 0,20 % berekend op basis van vier
de brutolonen van de
bedienden van het eerste kwartaal 1998.
De aangifte aan de
1998 dient
basis voor de
bijdrage.

voor Sociale zekerheid voor het eerste kwartaal
van het bedrag van de verschuldigde

De
van artikel 15 van de collectieve arbeidsovereenkomst van
14 juli 1976 tot instelling van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd het
"Sociaal fonds voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen" en tot
vaststelling van de statuten ervan, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk
besluit van 17 december 1976 zijn van toepassing.
HOOFDSTUK III - SLOTBEPALING
Art. 4 -

P.C. 202

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in
houdt op van kracht te zijn op 31 december 1999.

op 1 februari 1999 en

