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Nachtarbeid
CAO van 17 juli 1991 (28582)
Artikels 1, 2, 3, 5
Geldigheidsduur: 1 mei 1991 voor onbepaalde duur
Artikel 1 . Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op:
1°) de chauffeurs die zijn tewerkgesteld in de ondernemingen van taxi’s welke onder
het Paritair Comité voor het vervoer ressorteren;
2°) de werkgevers die de onder 1° bedoelde chauffeurs tewerkstellen.
Art.2. De collectieve arbeidsovereenkomst nr.46 van 23 maart 19900 van de
Nationale Arbeidsraad betreffende de begeleidingsmaatregelen voor
ploegnachtarbeid met nachtprestaties, alsook voor andere vormen van arbeid van
arbeid met nachtprestaties voorziet in een financiële vergoeding aan de werknemers
die in één van de in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart
1990 bedoelde arbeidsregelingen zijn tewerkgesteld.
Aan de chauffeurs die zijn tewerkgesteld in de ondernemingen van taxi’s welke onder
het Paritair Comité voor het vervoer ressorteren wordt een inkomensverhoging
verleend voor de prestaties die geleverd worden tussen 22 uur en 6 uur en dit
overeenkomstig de hierna volgende modaliteiten.
Art. 3. De chauffeurs worden bezoldigd onder de vorm van een percentage op de
ontvangsten zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1990
tot vaststelling van de minimumlonen van de chauffeurs die zijn tewerkgesteld in de
ondernemingen van taxi’s.
Het tariefsysteem zal voor de prestaties die uitgevoerd worden tussen 22 uur en 6
uur verhoogd worden met 20 pct. , wat zal resulteren in de inkomensverhoging zoals
voorzien in artikel 2, lid 2.
Art. 5. De collectieve arbeidsovereenkomst vangt aan op 1 mei 1991 en geldt voor
onbepaalde duur.
Overuren
CAO van 21 september 2017 (142420)
Vaststelling van de minimumlonen van de chauffeurs die zijn tewerkgesteld
in de taxiondernemingen
Artikels 1, 2, 4, 6, 7
Geldigheidsduur: 1 juli 2017 voor onbepaalde duur

Premies

2

Geldigheidsdatum: 21/09/2017
Laatste aanpassing: 07/12/2017

Gebrek aan voertuig
CAO van 21 september 2017 (142420)
Vaststelling van de minimumlonen van de chauffeurs die zijn tewerkgesteld
in de taxiondernemingen
Artikels 1, 2, 5, 6, 7
Geldigheidsduur: 1 juli 2017 voor onbepaalde duur
Anciënniteitspremie
CAO van 15 september 2011 (106714)
Vaststelling van de anciënniteitspremie voor de autobestuurders tewerkgesteld
in de sector taxi's
Alle artikels
Geldigheidsduur: 15 september 2011 voor onbepaalde duur
ARAB vergoeding
CAO van 18 februari 2016 (133118)
Toekenning van een ARAB-vergoeding aan de chauffeurs tewerkgesteld in
de taxiondernemingen
Alle artikels
Geldigheidsduur: 1 maart 2016 voor onbepaalde duur
CAO van 10 april 2008 (88097)
Gemengde arbeid in ondernemingen van bijzondere geregeld vervoer en van
taxivervoer
Alle artikels
Geldigheidsduur: 17 januari 2008 voor onbepaalde duur
Tussenkomst werkgever in kosten
CAO van 22 mei 2014 (123055)
Terugbetaling van het oogonderzoek, de medische schifting en de kosten voor
het rijbewijs aan de chauffeurs
Alle artikels
Geldigheidsduur: 1 juni 2014 voor onbepaalde duur
Tussenkomst van de chauffeur in de schade bij ongevallen door eigen schuld
CAO van 19 september 2001 (59217)
Tussenkomst in de schade wegens een ongeval veroorzaakt door de
autobestuurders tewerkgesteld in de sector taxi's en de diensten voor het
verhuren van voertuigen met chauffeur
Hoofdstukken 1, 3, 4
Geldigheidsduur: 1 oktober 2001 voor onbepaalde duur
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Vergoeding definitief verval attest medische schifting
CAO van 20 november 2014 (125623)
Voordelen die worden toegekend door het "Sociaal Fonds voor de
taxiondernemingen en de diensten voor de verhuur van voertuigen met
chauffeur"
Artikels 1, 10, 19
Geldigheidsduur: 20 november 2014 voor onbepaalde duur
Afscheidspremie
CAO van 20 november 2014 (125623)
Voordelen die worden toegekend door het "Sociaal Fonds voor de
taxiondernemingen en de diensten voor de verhuur van voertuigen met
chauffeur"
Artikels 1, 11, 19
Geldigheidsduur: 20 november 2014 voor onbepaalde duur
Vergoeding bij overlijden
CAO van 20 november 2014 (125623)
Voordelen die worden toegekend door het "Sociaal Fonds voor de
taxiondernemingen en de diensten voor de verhuur van voertuigen met
chauffeur"
Artikels 1, 12, 19
Geldigheidsduur: 20 november 2014 voor onbepaalde duur
Uniformvergoeding
CAO van 20 november 2014 (125623)
Voordelen die worden toegekend door het "Sociaal Fonds voor de
taxiondernemingen en de diensten voor de verhuur van voertuigen met
chauffeur"
Artikels 1, 13, 19
Geldigheidsduur: 20 november 2014 voor onbepaalde duur
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Vervoerkosten
CAO van 1 april 1974 (2557)
Vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerkosten van de
werklieden en werksters van taxiondernemingen
Alle artikels
Geldigheidsduur: 1 april 1974 voor onbepaalde duur
I. Toepassingsgebied
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op :
1° de werklieden en werksters van taxiondernemingen welke ressorteren onder
het Nationaal Paritair Comité voor het vervoer;
2° de werkgevers die de in 1° bedoelde werklieden en werksters tewerkstellen.
II. Bijdrage in de vervoerkosten
Art. 2. Rekening houdend met de bepalingen van 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 zetel van de onderneming, hierna vastgesteld.
Art. 3. De werklieden en werksters die woonachtig zijn buiten een cirkel waaraan
de straal 5 km bedraagt en als middelpunt de zetel van de onderneming,
voorzover zij gebruik maken van een dienst van gemeenschappelijk vervoer en zij
een verklaring op hun woord van eer voorleggen tot staving van dat gebruik,
hebben recht, ten laste van de werkgever, op de terugbetaling van de bedragen
vastgesteld door de volgende voorwaarden :
1. Vervoer in de stad :
a) terubetaling, per gewerkte dag, van een bedrag van 6 F;
b) terugbetaling van 50 pct. van het sub a) vastgestelde bedrag indien de
werkgever zelf instaat voor de heen- en terugreis;
c) indien een openbaar vervoermiddel ontbreekt, en in dat geval alleen, blijft voor
de werklieden en werksters die verplicht zijn zich met hun eigen vervoermiddel te
verplaatsen dezelfde terugbetalingsregel geldig als die voorzien sub a.
2. Vervoer buiten de stad :
- terugbetaling van 50 pct. van de prijs van een sociaal abonnement tweede
klasse van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor de afstand,
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heen en terug, afgelegd door de gemeenschappelijke vervoerdienst tussen de
woonplaats en de werkplaats.
Art. 4. De terugbetaling van de bedragen 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. Geldigheid
Art. 7. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1
april 1974 en is gesloten voor een onbepaalde tijd.
Geschenkcheque
CAO van 21 september 2017 (142418)
Geschenkcheques voor werknemers die tewerkgesteld zijn in de sector van
taxi’s en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
Alle artikels
Geldigheidsduur: 21 september 2017 tot 31 december 2018

Premies

6

