COMMISSION PARITAIRE POUR LES EMPLOYES DU COMMERCE
DE DETAIL ALIMENTAIRE (CP 202 GROUPE C)
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
DU 6 JUILLET 1999 CONCERNANT LA PREPENSION
CONVENTIONNELLE

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATJON
Article 1 - La presente convention collective de travail s'applique aux
et aux employes des entreprises ressortissant a la competence de
la commission paritaire pour
du commerce de detail alimentaire,
groupe C.
Pour
de la presente convention collective de travail, on entend
par "employes" : les employes masculins et
Article 2 - La presente convention collective de travail remplace la
convention collective de travail du 4 decembre
concernant la
prepension conventionnelle, conclue au sein de la Commission paritaire pour
les employes du commerce de detail alimentaire, groupe C.
CHAPITRE II PREPENSION

A L'ALLOCATION COMPLEMENTAIRE DE

Article 3 - Employes ages de 58 ans et comptant 25 ans de service salarie
§ 1 - Le regime de
de prepension,
par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil
national du travail 19 decembre 1974, est applique aux employes de 58 ans
plus
par
employeur (hormis pour faute grave), a condition
totalisent 25 ans de service salarie.
§ 2 - Aux termes de la presente convention, les travailleurs ne peuvent
leur prepension que
satisfont aux conditions requises pour
d'allocations de
en cas de prepension conventionnelle.
§3-

fixe au §1 du present article doit
au
tard a
effective du
de
ou a la date de
de
de rupture et, dans tous les cas, avant 1'expiration de la presente
convention collective de travail.
§ 4 - Les articles 4 a 10 de la convention collective de travail n° 17 sont
d'application.
§ 5 - La prepension
le
atteint

sur base de la presente convention prend
de la pension.

CHAPITRE III - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Article 4
presente convention est conclue pour
prend cours le
1999 et expire le 31 decembre 2001.

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

Collectieve arbeidsovereenkomst van 6

betreffende het conventioneel

1 - Toepassingsgebied

Art. 1 Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en
de bedienden van de ondernemingen die vallen onder de bevoegdheid van het
Paritair Comite voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202
Groep C).
Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder
verstaan: de mannelijke en vrouwelijke bedienden.

Art. 2 Deze collectieve arbeidsovereenkomst verlengt de collectieve arbeidsovereenkomst
van 4 december
betreffende het conventioneel brugpensioen afgesloten in het
Paritair Comite voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202 C).

Hoofdstuk 2 -

op de aanvullende

Art. 3 Bedienden van 58 jaar met 25 jaar loondienst
§1 - De regeling van aanvullende brugpensioenvergoeding,
ingesteld door de
collectieve arbeidsovereenkomst nr.
gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 19
december
wordt toegepast op de bedienden van 58 jaar en ouder, indien ze worden
ontslagen door hun werkgever (behalve om dringende redenen) en op voorwaarde dat ze 25
jaar loondienst totaliseren.
§2 - De werknemers kunnen volgens onderhavige overeenkomst slechts in brugpensioen
gaan voor zover ze voldoen aan de
betreffende de
van
in
van conventioneel brugpensioen.

§3 - De leeftijd
sprake in §1 van dit
ten laatste bereikt zijn bij het
effectief verstrijken van de opzeggingstermijn of op de datum waarop de
verbrekingsvergoeding wordt toegekend en in
geval voor het verstrijken van deze
collectieve arbeidsovereenkomst.

§ 4 - De
4 tot en met
eveneens van toepassing.

van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.

zijn

§5brugpensioen toegepast op basis van deze overeenkomst neemt een einde
wanneer de werknemer de pensioenleeftijd bereikt.

Hoofdstuk 3 -

en duur

Art. 4 Deze overeenkomst is gesloten voor bepaalde duur. Ze treedt in werking op 1
januari
en
af op 31 december

