
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU I
CONCLUE AU  DE LA COMMISSION PARITAIRE DE
HOTELIERE PORTANT SUR  DES REMUNERATIONS AU 1ER
JANVIER 2000

Article  La presente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et  qui  a la Commission paritaire de
hoteliere.

Pour  de la presente convention collective de travail,  y a lieu
d'entendre par "travailleurs"  travailleurs masculins et

 sur base d'un salaire horaire ou mensuel fixe.

Article 2 Par derogation a  de la convention collective de travail n° 1 du 25
juin  conclue au sein de la Commission paritaire de  hoteliere
sur  d'une classification des fonctions et la determination des
salaires  dans  secteur Horeca, les remunerations  et les
parties de remuneration ne seront pas  au  Janvier 2000.

Les remunerations minimums et parties de remuneration  du dernier
trimestre de  seront maintenues durant le premier  2000.

Article 3 Par derogation a 1'article  de la susdite convention collective de travail, pour
 des remunerations minimums et parties de remunerations au ler

 de reference au  2000 sera  de la difference
entre 1'indice de reference utilise pour 1'adaptation au ler octobre  et
utilise au ler Janvier 2000.

Article 4 La presente convention collective de travail entre en vigueur le ler Janvier
2000 et produit ses effets  ler avril 2000.
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COLLECTIEVE  VAN
GESLOTEN IN HET PARITAIR COMITE  HET HOTELBEDRIJF MET

 TOT DE  VAN DE BEZOLDIGINGEN OP 1
2000.

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

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt
onder "werknemers" verstaan de  en vrouwelijke
werknemers die bezoldigd worden op basis van een vast uur- of

Art. 2. In afwijking op artikel 10 van de collectieve arbeidsovereenkomst  1
van 25 juni  gesloten in het Paritair Comite voor het hotelbedrijf
tot invoering van een  en tot vaststelling van de
minimumlonen, zullen de minimumlonen en loongedeelten op 1 januari
2000 niet  worden.

De  minimumlonen en loongedeelten van het laatste
trimester van  blijven voor het eerste trimester van 2000 behouden.

Art.  In afwijking op artikel  van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst
 voor de aanpassing van de minimumlonen en loongedeelten op 1

april 2000, de referte-indexcijfer op 1 april 2000  worden
met het verschil tussen de referte-indexcijfer  voor de
aanpassing op 1 oktober 1999 en dat van 1 januari 2000.

 Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari
2000 en  tot en met 1 april 2000.
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