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De hierna vermelde CAO’s kunnen geraadpleegd worden op de site van de FOD
WASO : http://www.werk.belgie.be/searchCAO.aspx?id=4708
Aangezien de site geen CAO’s van vóór 1999 toont, wordt de tekst van de oudere
CAO’s in deze fiche opgenomen.
Eco – cheques
CAO van 27 november 2017 (143.356)
Ecocheques
Alle artikels.
Geldigheidsduur : 1 januari 2017 voor onbepaalde duur.
Overuren (strijd tegen)
CAO van 27 november 2017 (144.383)
Sectoraal akkoord 2017 – 2018
Inleiding, toepassingsgebied, art. 13 en 27.
Geldigheidsduur : 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018, behoudens anders
bepaald.
Vervoer
CAO van 23 april 1987 (18.126)
Coördinatie van sommige bepalingen inzake loon - , arbeids – en
tewerkstellingsvoorwaarden.
Inleiding, toepassingsgebied, art.15 en 23.
Geldigheidsduur : 1 april 1987 voor onbepaalde duur
Inleiding en toepassingsgebied.
Onverminderd de bestaande gunstigere bepalingen in sommige OKI’s, en uitgaande
van het principe dat alle begrippen hierna en in de toekomstige collectieve
arbeidsovereenkomsten zullen worden gebruikt in de zin die gangbaar is voor de
contractuele personeelsstatuten tenzij er uitdrukkelijk wordt van afgeweken, is deze
collectieve kader – arbeidsovereenkomst van toepassing op de instellingen die
ressorteren onder het bevoegdheid van het Paritair Comité voor de openbare
kredietinstellingen, OKI’s afgekort, en op hun werknemers.
Onder de term “OKI’s” wordt verstaan “de openbare kredietinstellingen”.
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HOOFDSTUK V Allerhande reeds bestaande voordelen
Art.15
De OKI’s komen tussen in de vervoerskosten van hun personeelsleden waarvan de
maandelijkse brutowedde of het maandelijks brutoloon, het basisbedrag van
41.637,5 F niet overschrijdt; dit bedrag wordt geïndexeerd zoals de bezoldigingen.
De toepassingsmodaliteiten van vorig lid worden bepaald in overleg met de
vakbondsafvaardiging.
HOOFDSTUK VII. Slotbepalingen
Art.23
Deze collectieve kader – arbeidsovereenkomst heeftuitwerking met ingang van 1
april 1987 en is gesloten voor onbepaalde duur.
CAO van 27 november 2017 (144.383)
Sectoraal akkoord 2017 – 2018
Inleiding, toepassingsgebied, art. 17 en 27.
Geldigheidsduur : 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018, behoudens anders
bepaald.
Fietsvergoeding
CAO van 27 november 2017 (144.383)
Sectoraal akkoord 2017 – 2018
Inleiding, toepassingsgebied, art. 17 punt 1 en art. 27.
Geldigheidsduur : 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018, behoudens anders
bepaald.
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