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Aangezien de site geen CAO’s van vóór 1999 toont, wordt de tekst van de oudere CAO’s in
deze fiche opgenomen.
Eindejaarspremie
CAO van 4 juni 2008 (88.708)
Eindejaarspremie
Alle artikels.
Geldigheidsduur : 1 januari 2008 voor onbepaalde duur.
Aanvullend pensioen
CAO van 26 juni 1974 (2.788), gewijzigd door de CAO van 22 januari 2007
(81.896)
Oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn
statuten
Statuten: art. 1, 4, 16, 17°1 en 24, art. 17°1 gewijzigd door CAO 81.896 vanaf 1 januari
2007.
Geldigheidsduur : Vanaf 1 april 1974 voor een duur van een jaar, telkens met een jaar
verlengd, behalve bij opzegging.
STATUTEN
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HOOFDSTUK I. — Benaming, zetel en doel
Artikel 1. Met ingang van 1 april 1974 wordt een fonds voor bestaanszekerheid opgericht
voor het werkliedenpersoneel van de ondernemingen welke ressorteren onder het Nationaal
Paritair Comité voor de handel in brandstoffen. Dit fonds wordt genoemd
Sociaal Fonds voor de ondernemingen van handel in brandstoffen
HOOFDSTUK II. — Toepassingsgebied
Art. 4. Deze statuten zijn van toepassing :
1° op de werkgevers van de ondernemingen welke onder het Nationaal Paritair Comité voor
de handel in brandstoffen ressorteren;
2° op de werklieden en werksters die door de onder 1° bedoelde werkgevers worden
tewerkgesteld.
HOOFDSTUK V. — Financiering
Art. 16. Het Fonds beschikt over de bijdragen verschuldigd door de in artikel 4, 1 0, bedoelde
werkgevers.
Art. 17. De in de artikel 16 bedoelde bijdrage wordt vastgesteld als volgt :
1°) voor de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de handel in
brandstoffen van Oost-Vlaanderen :
- 12 pct. vanaf 1 januari 2007, inbegrepen 3 pct. gereserveerd voor het "Pensioenfonds voor
de handel in brandstoffen" VZW, Léon Lepagestraat 4, 1000 Brussel;
- 14 pct. vanaf 1 juli 2007, inbegrepen 3 pct. gereserveerd voor het "Pensioenfonds voor de
handel in brandstoffen" VZW, Léon Lepagestraat 4, 1000 Brussel.
Deze bijdrage wordt berekend op basis van de brutolonen die in aanmerking komen voor de
berekening van de bijdrage voor de sociale zekerheid;
Art.17°1, gewijzigd door CAO 81.896 vanaf 1 januari 2007.
Art. 24. De collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 april 1974
voor een duur van een jaar. De duur ervan wordt telkens met een jaar verlengd, behalve
bij opzegging door een der partijen zes maanden voor de vervaldag. Deze opzegging
moet bij een ter post aangetekende brief worden betekend aan de voorzitter van het
Nationaal Paritair Comité voor de handel in brandstoffen.
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CAO van 16 juni 2003 (67.731), gewijzigd door de CAO’s van 17 mei 2005 (75.661),
21 september 2006 (81.179) en 22 januari 2007 (81.895)
Invoering van een sociaal sectorplan
Alle artikels + bijlage.
Geldigheidsduur : Vanaf 1 januari 2003 voor onbepaalde duur.
Wijzigingen door CAO 75.661 van 17 mei 2005 vanaf 1 januari 2004 voor onbepaalde
duur:
Bijlage art. 3.9 en 3.14 worden gewijzigd door art.4.
Bijlage art.12 wordt gewijzigd door art.5.
Bijlage art.13 punten 1, 3, 4 en 5 worden gewijzigd door art.6.
Bijlage art.22 bis wordt toegevoegd door art.7.
Bijlage art.24 bis wordt toegevoegd door art.8.
Bijlage art.30 lid 1 wordt aangevuld door art.9.
Bijlage art.31 c wordt aangevuld door art.10.
Bijlage art.32 wordt aangevuld door art.11.
Bijlage art.32 bis wordt toegevoegd door art.12.
Bijlage art.33, 34 en 36, vervanging van “Controledienst voor Verzekeringen” door “CBFA”
door art.13.
Wijzigingen door CAO 81.179 van 21 september 2006 vanaf 1 januari 2006 voor
onbepaalde duur:
Art.6 wordt vervangen door art.4.
Art.11 4e alinea wordt vervangen door hoofdstuk IV.
Art.11 5e alinea wordt toegevoegd door hoofdstuk IV.
Wijziging door CAO 81.895 van 22 januari 2007 vanaf 22 januari 2007 voor onbepaalde
duur:
Art.24 wordt vervangen door art.2.
CAO van 17 mei 2005 (75.661)
Invoering van een sociaal sectorplan - Solidariteitsreglement
Bijlage 1 - - Solidariteitsreglement.
Geldigheidsduur: vanaf 1 januari 2003 voor onbepaalde duur.
Premie bij pensionering
CAO van 26 juni 1974 (2.788), gewijzigd door de CAO van 10 december 1980
(7.194)
Oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn
statuten
Statuten: art. 1, 4 en 24, art. 9ter toegevoegd door CAO 7.194 vanaf 1 januari 1981.
Geldigheidsduur : Vanaf 1 april 1974 voor een duur van een jaar, telkens met een jaar
verlengd, behalve bij opzegging.
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STATUTEN
HOOFDSTUK I. — Benaming, zetel en doel
Artikel 1. Met ingang van 1 april 1974 wordt een fonds voor bestaanszekerheid opgericht
voor het werkliedenpersoneel van de ondernemingen welke ressorteren onder het Nationaal
Paritair Comité voor de handel in brandstoffen. Dit fonds wordt genoemd
Sociaal Fonds voor de ondernemingen van handel in brandstoffen
HOOFDSTUK II. — Toepassingsgebied
Art. 4. Deze statuten zijn van toepassing :
1° op de werkgevers van de ondernemingen welke onder het Nationaal Paritair Comité voor
de handel in brandstoffen ressorteren;
2° op de werklieden en werksters die door de onder 1° bedoelde werkgevers worden
tewerkgesteld.
HOOFDSTUK III
Gerechtigden en toekennings- en uitkeringsmodaliteiten
van aanvullende sociale uitkeringen
Premie bij pensionering
Art. 9ter. A. De in artikel 4, 2°, bedoelde werklieden en werksters hebben vanaf 1 januari
1982 recht op een premie bij pensionering ,mits zij de volgende voorwaarden vervullen
1° Op de dag van de pensionering, de vervroegde pensionering of brugpensioen inbegrepen,
ten minste 10 jaren ingeschreven zijn als werkman of werkster in het personeelsregister van
één of meerdere werkgevers van de sector bedoeld in artikel 4, 1°, of als werkman of
werkster van de handel in brandstoffen, erkend zijn door de Paritaire Sub comités voor de
handel in brandstoffen van Antwerpen of van Oost-Vlaanderen.
2° De Sector niet vrijwillig verlaten hebben of niet ontslagen zijn geworden om dringende
reden.
B.
Het bedrag van de premie bij pensionering bedraagt 4 000 F.
C.
De premie bij pensionering wordt met ingang van 1 januari 1982, uitgekeerd volgens
de modaliteiten vastgesteld door dit beheerraad van het Sociaal Fonds.
(Art. 9 ter toegevoegd door CAO 7.194 vanaf 1 januari 1981.)
HOOFDSTUK IX. — Geldigheid
Art. 24. De collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 april 1974
voor een duur van een jaar. De duur ervan wordt telkens met een jaar verlengd, behalve bij
opzegging door een der partijen zes maanden voor de vervaldag. Deze opzegging moet bij
een ter post aangetekende brief worden betekend aan de voorzitter van het Nationaal Paritair
Comité voor de handel in brandstoffen.
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Getrouwheidspremie bij pensionering
CAO van 1 december 1999 (54.561)
Bijkomende voordelen
Artikels 1, 7 tot 11.
Geldigheidsduur : Vanaf 1 januari 2000 voor een onbepaalde duur.
Overloon
CAO van 1 oktober 2003 (68.574)
Loonsvoorwaarden
Artikels 1, 5 en slotbepalingen.
Geldigheidsduur : 2 juli 2003 voor onbepaalde duur.
Forfaitaire A.R.A.B. -vergoeding
CAO van 18 oktober 1993 (34.793), laatst gewijzigd door de CAO van 10
september 2007 (85.126)
Toekenning van een A.R.A.B.-vergoeding
Alle artikels, art. 3 gewijzigd vanaf 1 juli 2007 door CAO 85.126.
Geldigheidsduur : vanaf 1 juli 1993 voor onbepaalde duur.
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en
op de werklieden en werksters die ressorteren onder het Paritair Comité voor de handel
in brandstoffen en onder het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van
Oost-Vlaanderen.
Art.2. De werkgevers kennen aan hun niet-sedentaire werknemers een vergoeding toe,
genaamd A.R.A.B.- vergoeding. Deze A.R.A.B.- vergoeding geldt als de terugbetaling
van kosten die door het niet-sedentair personeel worden gedaan, buiten de zetel van de
onderneming vermeld in het arbeidsreglement, doch eigen zijn aan de onderneming.
De A.R.A.B.- vergoeding dient vermeld te worden op de fiche 281.10 van de
werknemers onder de rubriek “kosten eigen aan de werkgever”.
De A.R.A.B.- vergoeding vindt haar oorsprong in de A.R.A.B.- voorzieningen die van
toepassing zijn voor de sedentaire werknemers (Titel II, hoofdstuk II, afdeling II van het
Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming).
Gelet op het mobiel karakter van het tewerkgesteld personeel, waardoor onmogelijk
vanuit de ondernemingen kan gezorgd worden voor een aantal sanitaire voorzieningen
(zoals bijvoorbeeld wasplaatsen, refters, toiletten, dranken, enz.), dient noodgedwongen
beroep gedaan te worden op de bestaande privé- accommodatie.
Art. 3. § 1. Met ingang van 1 juli 2007 wordt per aanwezigheidsuur of een gedeelte
ervan aan de werklieden en werksters een ARAB-vergoeding van 1,02 EUR geven.
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§ 2. Deze ARAB-vergoeding zal elk jaar op 1 juli aangepast worden volgens de
gezondheidsindex, de eerste maal op 1 juli 2008.
(Deze CAO werd gewijzigd door het artikel 2 van de CAO 85.126 vanaf 1 juli 2007 voor
onbepaalde duur).
Art.4. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 juli
1993 en is gesloten voor onbepaalde duur.
CAO van 19 juni 2001 (58.227)
Forfaitaire A.R.A.B.-vergoeding
Alle artikels.
Geldigheidsduur : vanaf 1 januari 2002 voor onbepaalde duur.
Forfaitaire verblijfsvergoeding
CAO van 2 februari 2005 (74.122)
Forfaitaire verblijfsvergoeding
Alle artikels.
Geldigheidsduur : vanaf 2 februari 2005 voor onbepaalde duur.
Toeslagen verladen kolen in zakken
CAO van 19 juni 2001 (58.229)
Toeslagen
Art. 1, 2, 7 en 8.
Geldigheidsduur : vanaf 1 juli 2001 voor onbepaalde duur.
Flexibiliteitstoeslag
CAO van 19 juni 2001 (58.229)
Toeslagen
Art. 1, 6, 7 en 8.
Geldigheidsduur: vanaf 1 juli 2001 voor onbepaalde duur.
Vervoer van benzine en gassen
CAO van 19 juni 2001 (58.229)
Toeslagen
Art. 1, 3, 7 en 8.
Geldigheidsduur : vanaf 1 juli 2001 voor onbepaalde duur.
Werkkledij
CAO van 1 december 1999 (54.563)
Werkkledij
Alle artikels.
Geldigheidsduur : vanaf 1 januari 2000 voor onbepaalde duur.
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