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Een loontoeslag toegekend
2050000 Paritair Comité voor de Bedienden uit de Steenkolenmijnen
Collectieve Arbeidsovereenkomst tot toekenning van een loontoeslag voor
sommige prestaties (3.696)
Artikel 1. De onderhavige arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en
de mannelijke en vrouwelijke bedienden die ressorteren onder het Paritair Comité voor
de Bedienden uit de Steenkolenmijnen.
Artikel 2. Vanaf 1 januari 1975 wordt er een loontoeslag toegekend:
a) Voor nachtdienst, ten belope van:
133,60 F per dienst, in het stelsel van 8 uur,
137,60 F per dienst, in het stelsel van 8 u 15.
b) Voor namiddagdienst, ten belope van:
26,50 F per dienst, in het stelsel van 8 uur
27,30 F per dienst, in het stelsel van 8 u 15.
c) Voor morgendienst, ten belope van:
26,50 F per dienst, in het stelsel van 8 uur
27,30 F per dienst, in het stelsel van 8 u 15.
De toeslag voor morgendienst wordt slechts toegekend aan de bedienden die
afwisselend al de posten van de beurtwisseling verrichten.
Art.3. Voor de toepassing van artikel 2,
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Wordt beschouwd als “nachtdienst”, de normale arbeidsprestatie die eindigt na 24
uur;
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Wordt beschouwd als “namiddagdienst”, de normale arbeidsprestatie die eindigt
tussen 18 en 24 uur;
Wordt beschouwd als “morgendienst”, de normale arbeidsprestatie die eindigt vóór
18 uur.

Art.4. De bedragen bepaald in artikel 2 zullen schommelen, na 1 januari 1975, zoals de
bezoldigingen, ten gevolge van de koppeling aan het indexcijfer der consumptieprijzen.
Art.5. De loontoeslagen die voortvloeien uit deze overeenkomst, worden maandelijks
vereffend.
Art.6. Het bureau is belast met de opstelling en de verspreiding, ten gepaste tijd, van de
bedragen die voortvloeien uit de toepassing van de artikelen 2 en 4.
Art.7. Onderhavige overeenkomst treedt in werking op 1 januari 1975. Zij is gesloten
voor een onbepaalde tijd.
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Eindejaargratificatie

Paritair Comité voor de bedienden uit de Steenkolenmijnen

Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van de barema’s en de
bezoldigingen, tot toekenning van een uitzonderlijke premie en tot wijziging van
de toekenningsvoorwaarden van de eindejaargratificatie (3695)

Artikel 1. De onderhavige arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en
de mannelijke en vrouwelijke bedienden die ressorteren onder het Paritair Comité voor
de Bedienden uit de Steenkolenmijnen.
Art.8. Vanaf het jaar 1975 wordt een eindejaarsgratificatie toegekend aan elke bediende
die op 31 december in dienst is.
De bediende die in de loop van het beschouwde jaar twaalf maandelijkse
weddebetalingen verworven heeft, heeft recht op een gratificatie die ten minste gelijk is
aan de bruto bezoldiging toegekend voor de maand december van het jaar waarop de
gratificatie betrekking heeft.
De bediende die minder dan twaalf maandelijkse betalingen verworven heeft, heeft
recht op evenveel twaalfden van de brutowedde van december als hij maanden heeft
gepresteerd. Elke maand ziekte wordt gerekend voor een eenheid, met maximum van
zes.
Dit artikel vernietigt en vervangt de overeenkomst 7/24 van 15.12.1969
Art.10. Onderhavige overeenkomst treedt in werking op 1 januari 1975. Zij is gesloten
voor een onbepaalde tijd.
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