-07- 2000

-07-2000

CCT

JUILLET 2
LA C.C.T. DU 2 JUIN 1994
CONCERNANT L'ALLOCATION COMPLEMENTAIRE
DE SECURITE D'EXISTENCE
Article 1
La presente convention collective de travail
employeurs et aux
employes des entreprises
a la commission paritaire pour employes de
de
et de la confection.

Article 2
Le texte du § 1 de
3 de la CCT du 2
1994, rendu obligatoire par arrete
royal du 10 juin 1997, est modifie
suit :
de
est
que
indemnise pendant une periode

n'est
a
d'un

que lorsqu'il
2, a
au moins.

Article 3
Le texte de I'article 3, § 5 de la CCT du 2 juin 1994, rendu obligatoire par
royal du 10 juin 1997, est modifie comme suit :
Le montant
par
a 3.333 francs par mois durant
premiers mois de chomage indemnise
II est octroye un paiement forfaitaire de 10.000 francs par periode
supplementaire
de 3 mois de chomage indemnise
ce que le droit soit
II n'est pas octroye de montants autres que les montants
de 3.333
francs et de 10.000
qu'un employe
peut
d'une periode
la
minimum
non d'une periode
pour un montant
n'aura pas droit a un montant
supplementaire.
Article 4
La presente convention collective de travail entre en vigueur le ler Janvier 2000 et
cesse de produire ses effets le 31
2000.

TOT

VAN DE CAO VAN 2
1994
BETREFFENDE DE BIJKOMENDE
BESTAANSZEKERHEID

1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de
bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder het paritair comite voor de
bedienden van het kleding en confectiebedrijf.
Artikel 2
In
3 van de CAO van 2 juni
algemeen bindend verklaard bij koninklijk
besluit van 10 juni
wordt de tekst van § 1
gewijzigd :
De

uitkering voor
bewezen wordt dat de
minimum een

wordt slechts uitbetaald
overeenkomstig artikel 2
uitkeringsgerechtigd werkloos is.

Artikel 3
In artikel 3 van de CAO van 2 juni
algemeen bindend verklaard bij koninklijk
besluit van
juni
wordt de tekst van § 5 als volgt gewijzigd :
Het
de eerste

bedrag per uitbetaling bedraagt 3.333
maanden van ononderbroken

maand gedurende

Per bewezen bijkomende periode van drie maanden ononderbroken
werkloosheid wordt een forfaitaire uitbetaling van
fr toegekend tot het recht
is.
Er wordt geen andere dan
forfaitaire bedragen van 3.333
van
fr toegekend, d.w.z. dat een ontslagen bediende die een langere
dan de vereiste minimumduur kan
een
niet voldoende
periode voor een hoger bedrag, geen recht
hebben
op een bijkomend bedrag.
Artikel 4
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2000 en
op van
te zijn op 31 december 2000.

