Convention collective de travail du 14 fevrier 2001,
conclue au sein de
Commission
de
hoteliere octroyant la prepension

arbeidsovereenkomst van 14
2001, gesloten in
Comite voor het
betreffende de toekenning van het

Article
La presente convention collective de
travail s'applique
et
des
a la Commission
de
1'industrie

1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is
van toepassing op de
en werknemers van de
die
onder het Paritair
Comite voor het hotelbedrijf.

Pour
de travail,
travailleurs

Voor de toepassing van deze arbeidsovereenkomst
wordt onder "werknemers" verstaan de
en
vrouwelijke werknemers.

de la presente convention collective
y a lieu
par "travailleurs"
et

Art. 2.
Sans prejudice des dispositions de
royal du 7 decembre 1992,
a
de
en cas de prepension conventionnelle et en
application de la convention collective de travail n° 17,
conclue
19 decembre 1974 au sein du Conseil
national du travail,
regime
pour certains travailleurs ages, en cas
de
rendue
par
royal du
16 Janvier 1975, le benefice de la prepension
conventionnelle est
aux travailleurs lies par un
de travail a
dont le conge,
pour un
motif que le motif grave, a
par
apres le 31
1990, dont la
prend
apres le 31 decembre 1992 et qui
de 58
au moment de
du contrat
de travail ou au
du
de

Art. 2.

de bepalingen van het
besluit van 7 december 1992 betreffende de
toekenning van
van
conventioneel
wordt
de werknemers,
gebonden door een arbeidsovereenkomst van
onbepaalde
het ontslag,
om
door de werkgever na 31
1990 werd betekend en waarvan het brugpensioen
na 31 december 1992 en die de
van 58
hebben
op het ogenblik van de
van de arbeidsovereenkomst of op het
van de
het voordeel van het conventioneel
brugpensioen toegekend in
van de collectieve
arbeidsovereenkomst
17, gesloten op 19 december
in de
tot
van een
van
vergoeding ten
van
bejaarde werknemers
worden
algemeen verbindend
bij koninklijk
besluit van
1975.

Art. 3.
sera payee
aux travailleurs qui
aux conditions
a
l'arrete royal du 7 decembre 1992 par le
Social
et de
pour les
restaurants, cafes et
entreprises
les
par
le conseil

Aan de werknemers die voldoen aan de
in het koninklijk besluit van 7 december
1992,
de aanvullende vergoeding betaald worden
door het
en Sociaal Fonds voor de
cafe- en
volgens de
door de
van

Les

De bijzondere

a

pour
payees par

Art.

blijven ten

per
van de werkgever.

I'employeur.
Art. 4.
La presente convention collective de
travail
la convention collective de travail du
20 aout 1999, conclue au sein de la Commission
paritaire de 1'industrie hoteliere, octroyant la prepension
conventionnelle.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst
de collectieve arbeidsovereenkomst van 20
augustus 1999, gesloten in het Paritair Comite voor het
hotelbedrijf, tot toekenning van het conventioneel
brugpensioen.

Art. 5.
travail

Deze collectieve arbeidsovereenkomst
op 1
en
op 31 december
2002.

-02-

La presente convention collective de
en
le ler Janvier 2001 et cesse de
ses
le
decembre 2002.
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Art. 4.

