COMMISSION PARITAIRE POUR LES EMPLOYES
DU COMMERCE DE DETAIL ALIMENTAIRE
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14
RELATIVE A LA PREPENSION

1999

Article
presente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux
employes qui relevent de la competence de la Commission paritaire pour
employes du
commerce de detail
a
des employeurs et des employes qui relevent de
la competence de la Sous-commission paritaire pour les
Article 2 minimum de la prepension
a temps
visee par la
convention n° 17 conclue au
du Conseil national du travail 19 decembre 1974, est fixe a
58
pour les employes ayant
d'au
25 ans en tant que
Les employes qui sont en interruption de
a temps partiel peuvent
passer a
la prepension a temps plein
que visee a
precedent. L'indemnite complementaire
sera
sur la base
emploi a temps plein.
complementaire a charge de
en cas de prepension en vertu des
precedents ou en vertu de la convention du 21 decembre 1995 est payee jusqu'au
moment ou les
atteignent
normal de la pension.
Article 3 - Le titre IV bis et I'article 65 ter de la convention collective de travail du 22 mai 1990
fixant les conditions de remuneration et de travail,
par la convention du 25
1997,
sont
Article

presente convention collective de travail entre en vigueur le

janvier 1999.

COMITE VOOR DE
KLEINHANDEL IN

DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 14
BETREFFENDE HET BRUGPENSIOEN

Artikel 1 - Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van
op
de werkgevers en de bedienden die vallen onder de bevoegdheid van
het Paritair
voor de bedienden uit
in
met
van de werkgevers en de bedienden
die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair
voor de
Artikel 2 - De
voor het voltijds conventioneel
bedoeld bij overeenkomst nr. 17 die op 19 december
1974 gesloten werd in de Nationale
wordt vastgesteld op
58 jaar voor de bedienden met ten
25 jaar
De bedienden die in deeltijdse
zijn
eveneens overstappen naar voltijds brugpensioen
bedoeld in
voorgaand
De aanvullende
worden berekend
op basis van voltijdse

De aanvullende vergoeding ten
van de werkgever bij
brugpensioen
voorgaande alineas of krachtens de
overeenkomst van 21 december 1995 wordt betaald tot de leeftijd
waarop de betrokkenen de normale pensioengerechtigdc leeftijd
bereiken.

Artikel 3 IV bis en artikel 65 ter van de collectieve
arbeidsovereenkomst van 22 mei 1990 betreffende de loon- en
arbeidsvoorwaarden,
bij overeenkomst van 25 juni 1997,
worden opgeheven.
Artikel 4 - Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in
1
1999.
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