CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
28
2000
la convention collective de travail du 10 juillet
relative aux frais de transport
Article La presente convention collective de travail s'applique aux
commission
pour
employes des
non
occupent.

a la
employes qu'elles

Par "employes", faut entendre les employes masculins et
collective de travail du 3

vises par la convention

Article 2. Dans la convention collective de travail du
transport, il est
un article 4bis

relative aux frais de

a
civile

qui a
4,

juillet

a
au
civile une
que
remettra une attestation fiscale dans
du
de
a
a la presente convention collective de travail.

Article La presente convention collective de travail produit ses effets le ler Janvier 1999.
Elle est conclue pour une duree indeterminee et peut etre denoncee par une des parties signataires
un
de trois

Attestation fiscale
entre domicile

Par la

de
....
lieu de travail

je

en service

de

avoir

distance entre

les

domicile du

(nom,

declare sur

de la

domicile et

a

pendant

jours

lieu

travail, soit un total de

la

du

au

la

km.

Date
Signature du travailleur

Je

(nom, adresse de
•

que la distance entre le domicile de (nom,

et son lieu de travail est de
transport a bicyclette, qui est de
CCT du

juillet

km, et declare avoir

domicile du travailleur)

a

une intervention dans ses frais de

BEF par jour, sur la base de sa declaration,

relative aux frais de transport conclue au sein de la

employes des

Date
Signature de I'employeur

soit un total de

3

BEF pour

a la
paritaire pour les

COLLECTIEVE
van 28
2000
tot wijziging van de collectieve
betreffende de vervoerskosten

van

1997

Artikel Deze collectieve
is van toepassing op de
die
afhangen van het paritair comite voor de bedienden van de non-ferro metalen en de bedienden die
tewerkstellen.
Onder "bedienden" wordt
de
collectieve arbeidsovereenkomst van 3

en vrouwelijke bedienden bedoeld in de
1992

Artikel 2. In de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 1997 betreffende de vervoerskosten
wordt een
4bis ingevoegd dat
De ondernemmg die aan de bediende in de loop van een kalenderjaar een fietsvergoeding zoals
voorzien bij artikel 4
hem in de loop van het
van het volgend
kalenderjaar een
attest
zoals voorzien in bijlage aan deze collectieve
arbeidsovereenkomst.
Artikel Deze collectieve arbeidsovereenkomst
in voege op 1
Zij wordt
afgesloten voor een onbepaalde duur en
door een van de ondertekenende partijen worden
opgezegd met een opzegging van

.... betreffende

Ik

voor

woonplaats van de

werknemer bij (naam, adres van de

verklaar hierbij op eer dat ik voor een totaal van
afstand van

woonplaats

dagen in de periode van

de werkplaats, zijnde

km, per fiets

tot

, de

afgelegd.

Datum
van de werknemer

Ik Olldergetekende, (naam, adres van de werkgever)
5

bevestig dat de afstand van de woonplaats van (naam, voornaam, woonplaats van de werknemer)

naar de werkplaats

km bedraagt, en dat de werkgever op basis van de verklaring van de betrokken

werknemer, hem een tussenkomst in de vervoerskosten per fiets betaald heeft gelijk aan
dag,

bij de CAO van
voor de

van de

Datum
Handtekening van de werkgever

betreffende de vervoerskosten gesloten in
zijnde een totaal van

BEF voor

BEF per

