COMMISSION PARITAIRE POUR LES EMPLOYES DU COMMERCE DE DETAIL
ALIMENTAIRE (CP 202 GROUPE C)

Convention collective de travail

6 juillet 1999 relative a I'interruption a mi-temps de la
carriere professionnelle

Chapitre 1 - Champ d'application
Art. 1 La presente convention collective de travail s'applique aux employeurs et
employes des entreprises
a la commission paritaire pour
employes
du commerce de detail alimentaire (CP 202 groupe C).
Pour I'application de la presente convention collective de travail, on entend par
"employes" les employes masculins et

Chapitre 2 -

a I'interruption a mi-temps de la carriere professionnelle

Art. 2 La presente convention collective de travail
par entreprise un droit a une
interruption a mi-temps de carriere professionnelle pour un travailleur d'au
50 ans. Ce
ne s'applique pas aux entreprises ayant
une
interruption de la carriere professionnelle en application de
du 10
1998,
au Moniteur beige du 8 septembre
Art. 3

qui
a cet

interrompre sa carriere a mi-temps introduit une demande
de son employeur au moins trois
avant debut de

Chapitre 3 - Entree en vigueur et duree
Art. 4 La presente convention est conclue pour une duree determinee. Elle entre en vigueur
le
janvier
et expire le 31

PARITAIR COMITE VAN DE BEDIENDEN UIT DE KLEINHANDEL IN VOEDINGSWAREN
(PC 202 Groep C)

Collectieve arbeidsovereenkomst van 6
de beroepsloopbaan

de

onderbreking van

Hoofdstuk 1 - Toepassingsqebied

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
van 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.

Hoofdstuk 2 - Recht op

onderbreking van de beroepsloopbaan

Art. 2 Deze collectieve arbeidsovereenkomst
per onderneming een recht op een
halftijdse beroepsloopbaanonderbreking toegekend aan een werknemer van
minstens 50
Deze regeling is niet van toepassing op de ondernemingen die
reeds in
van het KB van
augustus
in het Belgisch
Staatsblad van 8 September 1998 een beroepsloopbaanonderbreking
toegekend.
Art. 3 De bediende die zijn beroepsloopbaan
werkgever een geschreven aanvraag
begin van de aangevraagde onderbreking.

wenst te onderbreken dient bij zijn
in, minstens drie maanden voor het

Hoofdstuk 3 - Inwerkingtreding en

Art. 5 Deze overeenkomst is gesloten voor bepaalde duur. Ze treedt in werking op 1
januari
en
af op 31 december

30

02

