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Zondagarbeid
CAO van 27 juni 1997 (46353), gewijzigd door CAO van 22 september 2008 (89329)
Vaststelling van de minimumlonen toepasselijk op de ondernemingen van het
bijzonder geregeld vervoer
Artikels 1, 6, 8 (Art. 1 werd gewijzigd vanaf 17 januari 2008 door CAO van 22 september
2008)
Geldigheidsduur: 1 mei 1996 voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied
§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de
ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld vervoer die ressorteren onder het
Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, alsook op de werklieden die aan de
uitvoering van dit vervoer zijn toegewezen.
§ 2. Met "bijzondere vormen van geregeld vervoer" wordt bedoeld : het vervoer, ongeacht
door wie het wordt georganiseerd, van bepaalde categorieën reizigers met uitsluiting van
andere reizigers, voor zover dat vervoer geschiedt op de wijze van het geregeld vervoer en
wordt uitgevoerd met voertuigen van meer dan 9 plaatsen (de chauffeur inbegrepen).
§ 3. Met "werklieden" wordt bedoeld : de werklieden en werksters.
(Het artikel is gewijzigd door CAO van 22 september 2008, registratienummer 89329, vanaf
17 januari 2008)
HOOFDSTUK V. Gemeenschappelijke bepalingen
Art. 6. De zondagsarbeid geeft recht op een loon gelijk aan dit vermeld in de artikelen 3
en 4 verhoogd met een toeslag van 100 pct.
HOOFDSTUK VI. Geldigheidsduur
Art. 8. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van
1 mei 1996 en is voor onbepaalde duur gesloten.
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Nachtarbeid
CAO van 27 juni 1997 (46353), gewijzigd door CAO van 22 september 2008 (89329)
Vaststelling van de minimumlonen toepasselijk op de ondernemingen van het
bijzonder geregeld vervoer
Artikels 1, 7, 8 (Art. 1 werd gewijzigd vanaf 17 januari 2008 door CAO van 22 september
2008)
Geldigheidsduur: 1 mei 1996 voor onbepaalde duur
HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied
§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de
ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld vervoer die ressorteren onder het
Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, alsook op de werklieden die aan de
uitvoering van dit vervoer zijn toegewezen.
§ 2. Met "bijzondere vormen van geregeld vervoer" wordt bedoeld : het vervoer, ongeacht
door wie het wordt georganiseerd, van bepaalde categorieën reizigers met uitsluiting van
andere reizigers, voor zover dat vervoer geschiedt op de wijze van het geregeld vervoer en
wordt uitgevoerd met voertuigen van meer dan 9 plaatsen (de chauffeur inbegrepen).
§ 3. Met "werklieden" wordt bedoeld : de werklieden en werksters.
(Het artikel is gewijzigd door CAO van 22 september 2008, registratienummer 89329, vanaf
17 januari 2008)
HOOFDSTUK V. Gemeenschappelijke bepalingen
Art. 7. Nachtarbeid geeft recht op een toeslag van 20 F.
Geeft recht op de toeslag : ieder uur of gedeelte van uur geleverd tussen 22 uur en 6
uur.
HOOFDSTUK VI. Geldigheidsduur
Art. 8. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van
1 mei 1996 en is voor onbepaalde duur gesloten.
CAO van 19 februari 2013 (120812) (rijdend personeel)
Betreffende de sociale programmatie voor het rijdend personeel van het bijzonder
geregeld vervoer
Artikels 1, 3, 5
Geldigheidsduur: 1 januari 2014 voor onbepaalde duur
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CAO van 21 september 2017 (141955) (rijdend personeel)
Betreffende de sociale programmatie voor het rijdend personeel van het bijzonder
geregeld vervoer
Artikels 1, 3, 4
Geldigheidsduur: 1 juni 2017 voor onbepaalde duur
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Vergoeding gesplitste diensten
CAO van 18 december 2007 (86333)
Loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel van het bijzonder
geregeld vervoer
Artikels 1, 4, 5
Geldigheidsduur: Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van
1 oktober 2007, met uitzondering van artikel 4, dat in werking treedt op 1 januari 2008. Zij
wordt gesloten voor onbepaalde duur.
ARAB-vergoeding
CAO van 4 maart 2008 (87511), gewijzigd door de CAO van 25 juni 2008 (88921)
Loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel van het bijzonder
geregeld vervoer
Artikels 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 (Art. 3 en 4 werden gewijzigd vanaf 1 september 2008 door
CAO van 25 juni 2008)
Geldigheidsduur: 1 juni 2003 voor onbepaalde duur
CAO van 13 september 2010 (102592)
Loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel van het bijzonder
geregeld vervoer
Artikels 1, 2, 5
Geldigheidsduur: 1 juni 2009 voor onbepaalde duur
CAO van 10 april 2008 (88096)
Gemengde arbeid in ondernemingen van bijzondere geregeld vervoer en van
diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
Artikels 1, 2§2, 3
Geldigheidsduur: 17 januari 2008 voor onbepaalde duur
CAO van 10 april 2008 (88097)
Gemengde arbeid in ondernemingen van bijzondere geregeld vervoer en van
taxivervoer
Artikels 1, 2, 3
Geldigheidsduur: 17 januari 2008 voor onbepaalde duur
CAO van 17 december 2015 (132279)
Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2015 betreffende de sociale
programmatie voor het rijdend personeel van het bijzonder geregeld vervoer
Artikels 1, 3, 5
Geldigheidsduur: 1 januari 2016 voor onbepaalde duur
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Geschenkencheque
CAO van 13 september 2010 (102592)
Loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel van het bijzonder
geregeld vervoer
Artikels 1, 3, 5
Geldigheidsduur: 1 juni 2009 voor onbepaalde duur
Ecocheques
CAO van 26 november 2009 (97012) (garagepersoneel)
Toekenning van ecocheques aan het garagepersoneel
Alle artikels
Geldigheidsduur: 1 december 2009 voor onbepaalde duur
CAO van 20 oktober 2011 (107042) (garagepersoneel)
Koopkracht van het garagepersoneel en tot toekenning van ecocheques aan het
garagepersoneel
Hoofdstukken 1, 3, 4
Geldigheidsduur: 1 januari 2011 voor onbepaalde duur.
CAO van 19 februari 2013 (120812) (rijdend personeel)
Betreffende de sociale programmatie voor het rijdend personeel van het bijzonder
geregeld vervoer
Hoofdstukken 1, 2, 5
Geldigheidsduur: 1 januari 2014 voor onbepaalde duur
Tussenkomst in de kosten van aflevering van het rijbewijs en in de kosten van de
geneeskundige schifting
CAO van 17 december 2015 (132284)
Tussenkomst in de kosten van aflevering van het rijbewijs en in de kosten van de
geneeskundige schifting
Alle artikels
Geldigheidsduur: 1 januari 2016 voor onbepaalde duur
CAO van 20 december 2018 (150113)
Tussenkomst in de kosten van aflevering van het rijbewijs en in de kosten van de
geneeskundige schifting
Alle artikels
Geldigheidsduur: 1 januari 2016 voor onbepaalde duur
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Uitkering bij verlies van het getuigschrift van medisch schifting en bij overlijden
ingeval van ongeval in het privéleven
CAO van 16 oktober 2007 (85594)
Toekenning van een uitkering bij verlies van het getuigschrift van medisch schifting
en bij overlijden ingeval van ongeval in het privéleven
Alle artikels
Geldigheidsduur: 1 januari 1980 voor onbepaalde duur
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Arbeidsvoorwaarden ingeval van gemengde arbeid
CAO van 10 april 2008 (88096)
Gemengde arbeid in ondernemingen van bijzondere geregeld vervoer en van
diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
Artikels 1, 2§1, 3
Geldigheidsduur: 17 januari 2008 voor onbepaalde duur
Eindejaarspremie
CAO van 20 december 2018 (150121) (rijdend personeel)
Toekenning van een eindejaarspremie voor 2018 aan het rijdend personeel van de
ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld vervoer
Alle artikels
Geldigheidsduur: 1 januari 2018 tot 11 januari 2019
CAO van 20 december 2018 (150118) (garagepersoneel)
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de toekenning van een
eindejaarspremie aan het garagepersoneel
Alle artikels
Geldigheidsduur: 1 januari 2018 tot 31 december 2018
Vervoerkosten
CAO van 1 juni 1972 (1320)
Vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerkosten van de werklieden en
werksters
Alle artikels
Geldigheidsduur: 1 januari 1972 voor onbepaalde duur
I. Toepassingsgebied
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers,
werklieden en werksters van de ondernemingen van openbare en speciale
autobusdiensten en autocardiensten welke ressorteren onder het Nationaal Paritair
Comité voor het vervoer.
II. Bijdrage in de vervoerkosten
Art. 2. Rekening houdend met het nationaal interprofessioneel akkoord van 15 juni 1971
wordt de werkgeversbijdrage in de vervoerkosten van de werklieden en werksters voor
de afstand, heen en terug, tussen hun woonplaats en de werkplaats, hierna vastgesteld.
Art. 3. De werklieden en werksters die woonachtig zijn op 5 km en meer van de
werkplaats en voor zover zij gebruik maken van om het even welke diensten van
gemeenschappelijk vervoer, hebben recht, ten laste van de werkgever, op een
terugbetaling van de gedragen kosten ten belope van 50 pct. van de prijs van een
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sociaal abonnement tweede klasse van de Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen voor de afstand, heen en terug, afgelegd door de gemeenschappelijke
vervoerdiensten tussen de woonplaats en de werkplaats.
Art. 4. De terugbetaling van de gedragen kosten, waarvan sprake in het artikel 3
geschiedt, minstens om de maand.
Art. 5. Onverminderd de regelingen vastgesteld bij het artikel 3, blijven de gunstiger
voorwaarden inzake vervoer en terugbetaling van vervoerkosten welke op het vlak van
de onderneming bestaan, behouden.
Art. 6. De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst houden in dat de
werklieden en werksters geen aanspraak kunnen maken op de betaling van
vervoerkosten wanneer de werkgever, door eigen middelen, het vervoer van zijn
werklieden en werksters kosteloos verzekert.
III Geldigheidsduur
Art. 7. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari
1972 en is gesloten voor een onbepaalde tijd.
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Aanvullend pensioen
CAO van 25 juni 2008 (88917)
Oprichting van het Solidariteitsfonds Car & Bus
Alle artikels
Geldigheidsduur : 1 januari 2008 voor onbepaalde duur
CAO van 25 juni 2008 (88918), gewijzigd door CAO van 20 januari 2011 (103293) en de
CAO van 20 oktober 2011 (107039) en de CAO van 20 december 2012 (113020) en de
cao van 13 maart 2014 (121129) en de cao van 22 mei 2014 (123056).
Invoering van een sociaal sectoraal pensioenstelsel voor de arbeiders tewerkgesteld
in de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld
vervoer
Alle artikels.
(wijziging van de bijlage 2 solidariteitsreglement: hoofdstuk II, sectie 5, hoofdstuk IV, sectie 7
worden vervangen vanaf 1 januari 2011 door CAO van 20 januari 2011 (Nr.103293))
(wijziging van de bijlage 1 pensioenreglement: hoofdstuk II, sectie 2 §1, 1ste alinea wordt gewijzigd
vanaf 1 januari 2011 door CAO van 20 oktober 2011 (Nr.107039))
(Art.1 §2 C wordt opgeheven vanaf 1 januari 2012 door CAO van 22 december 2012 (Nr.113020))
(wijziging van de bijlage 1 pensioenreglement: hoofdstuk I, sectie 2 2.11 wordt aangevuld vanaf 1
januari 2012 door CAO van 22 december 2012 (Nr.113020))
(wijziging van de bijlage 1 pensioenreglement: hoofdstuk II, sectie 2, 1ste alinea wordt gewijzigd
vanaf 1 januari 2013 door CAO van 13 maart 2014 (Nr.121129))
(Art.2 §1 wordt aangevuld door een punt 7 en 8, art.5 §2, art.5 §4 worden gewijzigd vanaf 1 juli
2014 door CAO van 22 mei 2014 (Nr.123056))
(wijziging van de bijlage 1 pensioenreglement: hoofdstuk I, sectie 2 2.5 wordt opgeheven, hoofdstuk
I, sectie 2, 2.12 wordt vervangen, Hoofdstuk I, sectie 2 wordt aangevuld door een punt 2.20,
hoofdstuk II, sectie 2, §6, sectie 3, sectie 4, sectie 12 §2 alinea 2 worden gewijzigd vanaf 1 juli 2014
door CAO van 22 mei 2014 (Nr.123056))

Geldigheidsduur: 1 januari 2008 voor onbepaalde duur
Hospitalisatieverzekering
CAO van 13 september 2010 (101890)
Sectorale hospitalisatieverzekering voor de werklieden van de ondernemingen van
geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer
Alle artikels
Geldigheidsduur: 1 april 2010 voor onbepaalde duur
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