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Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek
1400200 Taxi's
Arbeidsduur
OnderCAO
tekening
Registratie-nr.
14.07.1971

-

12.06.2001

59.011

Feestdagen
Ondertekening
28.09.1976

Einddatum

Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van het rijdend
personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van taxi's en
taxi-bestelwagens

-

Arbeidsduur van de chauffeurs die zijn tewerkgesteld door
taxi-ondernemingen

-

CAO
Registratie-nr.
-

Einddatum

KB waarbij het bedrag van het loon voor de feestdagen
wordt vastgesteld

Bijkomende vakantiedagen
OnderCAO
tekening
Registratie-nr.
12.06.2001

Arbeidsduur

59.011

Arbeidsduur van de chauffeurs die zijn tewerkgesteld door
taxi-ondernemingen

-

Einddatum

-
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Arbeidsduur:
Chauffeurs van Taxidiensten
: Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur over 13 weken: 38 u.
Chauffeurs van Niet-Taxidiensten : Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur over 13 weken (RSZ-kwartaal):
38 u.
Om de arbeidsduur te bepalen is er ook rekening gehouden met de tijd gedurende dewelke de
chauffeur ter beschikking van de werkgever is, zelfs indien de chauffeur geen effectieve arbeid
verricht.
Wanneer het gebruikte taxivoertuig taxidiensten verzekert, zijn de CAO’s betreffende de Taxi's van
toepassing.
Garagepersoneel en Personeel dat geen Chauffeur is: 38 u.
N.B.: Niet-Taxidiensten = diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur = diensten van
bezoldigd vervoer van personen d.m.v. automobielen die geen taxidiensten zijn en die verzekerd zijn
d.m.v. voertuigen van het type auto, auto voor dubbel gebruik of minibus, met uitzondering van
voertuigen die als ziekenwagen uitgerust zijn.
10 Wettelijke Feestdagen (art.1 KB 18/04/1974):
Nieuwjaarsdag (1/1)
Paasmaandag
Feest van de Arbeid (1/5)
Hemelvaartdag
Pinkstermaandag
Nationale feestdag (21/7)
O-L-V-Hemelvaart (15/8)
Allerheiligen (1/11)
Wapenstilstand (11/11)
Kerstmis (25/12)
20 Wettelijke Vakantiedagen:
Het aantal wettelijke vakantiedagen waarop de werknemer recht heeft, wordt jaarlijks berekend in
functie van de som van het aantal gepresteerde en gelijkgestelde arbeidsdagen in het
vakantiedienstjaar.
Bijkomende Vakantiedagen:
Chauffeurs van Taxidiensten: 2 bijkomende rustdagen per kwartaal, welke moeten samengevoegd
worden met een andere rustdag of zondag, volgens de mogelijkheden van de onderneming.
Via een ondernemingsakkoord kunnen de ondernemingen een bijkomende betaalde rustdag
toekennen aan de chauffeurs, telkens als zij werkelijk 30 dagen hebben gewerkt.
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