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d'une indemnite de
prepension complementaire

Invoering van een

Article
La presente convention
collective de travail
aux
employeurs et travailleurs (euses)
a la Commission paritaire du
spectacle.

1. Deze collectieve
arbeidsovereenkomst is van toepassing op
de werkgevers en werknemers (sters)
onder het
comite voor
het

Art. 2. §
La Commission paritaire du
spectacle institue en son sein, pour la
periode du Janvier 1999 au 31 decembre
la prepension
pour
travailleurs
une
de 25
qui atteignent 1'age de 58 ans, sur la base de
la convention collective de travail n° 17
conclue 19 decembre 1974 au sein du
Conseil national du travail.

Art. 2. § 1. In de schoot van het Paritair
Comite voor het vermakelijkheidsbedrijf
wordt voor de periode van 1 januari
tot
december 2001 het conventioneel
ingesteld voor de werknemers
met een
van 25
die de
leeftijd van 58 jaar bereiken op basis van de
collectieve arbeidsovereenkomst 17
afgesloten in de Nationale arbeidsraad op 19
december 1974.

§ 2. En cas de licenciement, le travailleur
une indemnite complementaire de
prepension a charge de
complementaire est
des la fin du
de
legal et
legal de la retraite.

§ 2. Ingeval van
de
een aanvullende
brugpensioenvergoeding ten
van de
werkgever. De aanvullende vergoeding
wordt toegekend vanaf het einde van de
wettelijke
tot aan de wettelijke
pensioengerechtigde leeftijd.

§ 3. Pour pouvoir
des dispositions
de la presente convention collective de
travail, les travailleurs doivent satisfaire a
toutes les conditions requises pour avoir
droit aux allocations de

§ 3.
te
genieten van de
bepalingen van deze collectieve
arbeidsovereenkomst dienen de werknemers
te voldoen aan
aanspraak te
op

-01- 2000

§ 4. L'indemnite complementaire est
a
la
de la difference entire la
remuneration nette de reference et
allocation de
est
et
de la
convention collective de travail n° 17
conclue 19 decembre 1974 au
du
national du travail.

§

Les conventions collectives de travail
en la matiere a la date
de la conclusion du present accord restent en

Art. 3. La remuneration nette de reference
correspond a la
remuneration brute
deduction faite des
cotisations de
sociale
et du

§ 4. De
van het

en
collectieve
in de
december 1974.

vergoeding
de
de nettoen de
zij
berekend
de
van de
17
op 19

§ 5. De collectieve
die
het
van het sluiten van dit
blijven gelden.

Art. 3. De
overeen met het
sociale

op

stemt
verdiende
met de
en de

Art. 4. L'indemnite complementaire est
a
dispositions
en vigueur au sein de la Commission
en matiere
des salaires
du personnel.

Art. 4. De aanvullende vergoeding is
gekoppeld aan het indexcijfer,
de bepalingen die gelden in
het
betreffende de
van de
van het personeel.

Art. 5. La
convention collective de
travail produit ses
le Janvier
et cesse d'etre en vigueur le 31 decembre
2001.

Art. 5. Deze collectieve
arbeidsovereenkomst
in werking op 1
1999 en houdt op van
te zijn
op 31 december

