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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.
Anciënniteitspremie
CAO van 25 juni 2003 (67.439)
Personeelsleden van de "Vlaamse vervoermaatschappij"
Art. 4 en 12.
Geldigheidsduur : 1 januari 2003 tot en met 31 december 2004, stilzwijgend verlengd, behoudens
opzegging.
Maaltijdcheques
CAO van 25 juni 2003 (67.439)
Personeelsleden van de "Vlaamse vervoermaatschappij"
Art. 2 punt 1 en art. 12.
Geldigheidsduur : 1 januari 2003 tot en met 31 december 2004, stilzwijgend verlengd, behoudens
opzegging.
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CAO van 18 februari 2016 (136.311)
Sociale programmatie 2015 – 2016
Art. 1, 3 en 5.
Geldigheidsduur : 1 januari 2016 voor onbepaalde duur.
Aanvullend pensioen
CAO van 4 april 2006 (80.433), niet algemeen bindend verklaard, gewijzigd door de CAO’s
van 8 juni 2007 (83.646), van 29 juni 2011 (107.521) en van 3 juli 2015 (134.419)
Pensioenplanreglement De Lijn
Alle artikels, (wijzigingen/aanvullingen door art.2.6 van de CAO van 8 juni 2007 (83.646) vanaf 8
juni 2007 en door art.7 van de CAO van 29 juni 2011 (107.521) vanaf 29 juni 2011),
overgangsbepalingen en bijlage, verschillende punten worden vervangen van en toegevoegd aan
de overgangsbepalingen vanaf 1 juli 2015 door de CAO 134.419.
Geldigheidsduur : 1 juli 2006 voor onbepaalde duur.
Zaterdagwerk
CAO van 25 juni 2003 (67.439)
Personeelsleden van de "Vlaamse vervoermaatschappij"
Art. 3 en 12.
Geldigheidsduur : 1 januari 2003 tot en met 31 december 2004, stilzwijgend verlengd, behoudens
opzegging.
CAO van 29 juni 2011 (107.522)
Realisatie van efficiëntiewinsten
Volledige tekst.
Geldigheidsduur : 1 januari 2012 voor onbepaalde duur.
Premie voor gesplitste diensten
CAO van 29 juni 2011 (107.522)
Realisatie van efficiëntiewinsten
Volledige tekst.
Geldigheidsduur : 1 januari 2012 voor onbepaalde duur.
Overuren
CAO van 8 juni 2007 (83.646)
CAO 2007 – 2008 voor de personeelsleden van de Vlaamse Vervoersmaatschappij – De Lijn
Art. 2 punt 8 en art. 3.
Geldigheidsduur : 8 juni 2007 voor onbepaalde duur, niet van toepassing op de chauffeurs van het
stadsvervoer Antwerpen en Gent.
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Wachtpremie
CAO van 8 juni 2007 (83.646)
CAO 2007 – 2008 voor de personeelsleden van de Vlaamse Vervoersmaatschappij – De Lijn
Art. 2 punt 3 en art. 3.
Geldigheidsduur : 1 juli 2007 voor onbepaalde duur.
Vervoerskosten
CAO van 29 juni 2011 (107.521)
CAO 2011 - 2012 voor de personeelsleden van de Vlaamse Vervoersmaatschappij – De Lijn
Art. 2 en 12.
Geldigheidsduur : 1 juli 2011 voor onbepaalde duur.
Ontstentenis openbaar vervoer
CAO van 8 juni 2007 (83.646)
CAO 2007 – 2008 voor de personeelsleden van de Vlaamse Vervoersmaatschappij – De Lijn
Art. 2 punt 4 en art. 3.
Geldigheidsduur : 1 juli 2007 voor onbepaalde duur.
CAO van 29 juni 2011 (107.521)
CAO 2011 - 2012 voor de personeelsleden van de Vlaamse Vervoersmaatschappij – De Lijn
Art. 3 en 12.
Geldigheidsduur : 1 januari 2012 voor onbepaalde duur.
Premie voor compensatierustdagen
CAO van 14 juli 1998 (48.922)
Premie op compensatierustdagen ter voorkoming van de overschrijding van de
gemiddelde wekelijkse arbeidsduur (afgekort CG-dag, "compensatie gemiddelde")
Punt 1 en 2.
Geldigheidsduur : 1 september 1997 voor het personeel van de technische diensten, 1 januari 1998
voor het personeel van de exploitatie, voor de duur van een jaar, stilzwijgend verlengd, behoudens
opzegging.
1.

Per compensatierustdag, door de werkgever gepland ter voorkoming van de overschrijding
van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur (CG-dag), wordt een premie toegekend die is
vastgesteld op 192 BEF bruto. Deze premie wordt jaarlijks, per 1 januari, aangepast aan de
evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, in dezelfde mate als de bezoldigingen.

2.
•
•

Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst treedt in voege:
op 01 -09-1997 voor het personeel van de technische diensten
op 01-01-1998 voor het personeel van de exploitatie;

voor de duur van een jaar.
Zij wordt stilzwijgend verlengd, behoudens opzegging door een van de partijen.
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Vergoeding reis – en verblijfskosten
CAO van 12 januari 1998 (47.195) (geen KB)
CAO 1998 voor de personeelsleden van de Vlaamse Vervoersmaatschappij – De Lijn
Art. 3 en 4.
Geldigheidsduur : 1 januari 1998 voor de duur van één jaar, stilzwijgend verlengd, behoudens
opzegging.
3. Vergoeding van reis – en verblijfskosten voor het loontrekkend personeel
Voor de toepassing van het bericht “Vergoedingen wegens reis – en verblijfskosten ingevolge
toevallige dienstverplaatsingen” worden de loontrekkende personeelsleden gelijkgeschakeld met de
weddetrekkende personeelsleden tot en met klasse 7, zowel wat het recht op vergoeding betreft,
als het bedrag van de vergoeding.
4. Gemeenschappelijk bepalingen
Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst treedt in voege op 1 januari 1998 voor de duur van
één jaar. Zij wordt stilzwijgend verlengd, behoudens opzegging door één van de partijen.
Afkooppremie (in het kader van de harmonisering van premies en vergoedingen
CAO van 7 september 2016 (135.692)
Harmonisering van premies en vergoedingen
Art. 1, 2 punt 2 en art. 3.
Geldigheidsduur : datum van ondertekening voor onbepaalde duur.
CAO 146.380 zegt de CAO 120.652 op. Deze gaat in vanaf 2 september 2018.
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