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

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
DU 6 JUILLET 1999 FIXANT LES COTISATIONS
AU FONDS SOCIAL 202 C

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION
Article / - La presente convention collective de travail
et
employes des
entreprises ressortissant a la competence de la commission paritaire pour les employes du commerce de
detail
(CP 202 groupe c).
Pour I'application de la presente convention collective de travail, on entend
et masculins.

les employes

Article 2 - La presente convention collective de travail
la convention collective de travail du 4
decembre
les cotisations au fonds social 202C.

CHAPITRE I I - COTISATIONS AU FONDS SOCIAL
Article 3 - La cotisation totale au Fonds social de securite d'existence est
a 0,60%. Les cotisations
sont
et
par
national de securite
les modalites qui
sont
propres.
CHAPITRE III - COTISATIONS AU FONDS SOCIAL EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES
A RISQUE.
Article 4 - La cotisation totale des employeurs en faveur de
des groupes a risque est fixee a
de la remuneration totale des employes
que
a
23 de la
du
29
contenant les principes
de la securite sociale des salaries.
- Le Fonds social
au sein de la commission paritaire pour les employes du
commerce de detail alimentaire est charge de fixer les modalites
et d'utilisation des
de la cotisation des
en faveur de 1'emploi des groupes a
et ce de la fa9on suivante:
- 0,05% de la masse salariale pour
d'une allocation aux travailleurs du
en faveur de
des enfants en
age;
de la masse salariale pour la formation professionnelle

CHAPITRE IV - COTISATION POUR LE FINANCEMENT DU
ORGANES REGIONAUX DE CONCERTATION
Article 6 - La cotisation pour
fixee a 0,45%.

du fonctionnement des organes

DES

de

est

CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES
Article 7 -La presente convention collective de travail entre en vigueur ie
en vigueur le decembre

*

janvier 2000 et cesse d'etre

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE KLEINHANDEL IN
VOEIDNGSWAREN (PC 202 groep C)
Collectieve

van 6 juli 1999 betreffende de bijdrage voor het Sociaal
Fonds 202 C

Hoofdstuk 1 Artikel

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en
op de bedienden van de ondernemingen
onder het Paritair
Comite voor de bedienden uit de
in voedingswaren (PC 202C).
Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder beverstaan: de
en
bedienden.

Artikel 2

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wijzigt de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december
betreffende de bijdrage voor
het sociaal fonds 202 C.

Hoofdstuk 2 Bijdrage voor het sociaal fonds
Artikel 3

Hoofdstuk 3

De totale bijdrage voor het Sociaal Fonds voor Bestaanszekerheid wordt
gebracht op 0,60%. De bijdragen worden
en ingevorderd door de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid volgens zijn eigen inningsmodaliteiten.

ten voordele van de tewerkstelling van risicogroepen

Artikel 4.

De bijdrage van de werkgevers ten voordele van de tewerkstelling van
risicogroepen vastgesteld op
van het volledige loon der bedienden
bedoeld in
23 van de wet van 29
de algemene
beginselen van de sociale zekerheid voor

Artikel

Het Sociaal Fonds nr 202 C opgericht binnen het Paritair Comite
voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren wordt belast met de
vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten voor de aanwending van de
opbrengst van de bijdrage van
bestemd voor de tewerkstelling van
risicogroepen en dit op volgende wijze:
- 0,05% van de loonmassa voor de toekenning aan de werknemers van de
sector van een premie voor de opvang van
op jonge
van de loonmassa voor de beroepsopleiding;

Hoofdstuk 4 Biidrage voor de financiering van de werking van de regionale overlegorganen.

Artikel 6

De bijdrage voorzien voor de financiering van de werking van de regionale
overlegorganen wordt vastgesteld op 0,45%.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen.
Artikel 7

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2000 en
is gesloten voor de periode tot en met
december

