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VERHUUR VAN VOERTUIGEN MET CHAUFFEUR
Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2012 (109.685)
Arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van
voertuigen met chauffeur
HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers
die diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur uitbaten en die
ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek alsook op hun
chauffeurs.
Onder "chauffeurs", wordt bedoeld : de mannelijke en vrouwelijke chauffeurs.
HOOFDSTUK II. Juridisch kader
Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve
arbeidsovereenkomst van 15 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor
het vervoer en de logistiek, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de arbeiders van
de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.
HOOFDSTUK III. Begripsomschrijving
Art. 3. Met "vervoer verricht met huurauto's met chauffeur" wordt bedoeld : ieder
bezoldigd personenvervoer met voertuigen met een capaciteit van maximum 9
plaatsen (de chauffeur inbegrepen) met uitzondering van het taxivervoer en het
geregeld vervoer. Met geregeld vervoer wordt bedoeld het personenvervoer verricht
voor rekening van de VVM en de SRWT-TEC, ongeacht de capaciteit van het
voertuig en ongeacht het soort aandrijving van de gebruikte vervoermiddelen. Dit
vervoer wordt verricht volgens de volgende criteria : een welbepaald traject en een
welbepaald, geregeld uurrooster. De passagiers worden opgehaald en afgezet aan
vooraf vastgelegde halten. Dit vervoer is toegankelijk voor iedereen, zelfs indien, in
voorkomend geval, het verplicht is de reis vooraf te reserveren.
HOOFDSTUK V. Minimumloon
Art. 7. De chauffeurs van de onder artikel 1 bedoelde werkgevers worden per uur
beloond.
Art. 8. Het minimumloon wordt vanaf 1 april 2012 op 11,5213 EUR per uur
vastgesteld. Het uurloon wordt verhoogd in functie van de anciënniteit van de
chauffeur in de onderneming, volgens volgende bepalingen :
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Minder dan 3 jaar

11,5213

Vanaf 3 jaar

11,6366

Vanaf 5 jaar

11,7517

Vanaf 8 jaar

11,8669

Vanaf 10 jaar

11,9820

Vanaf 15 jaar

12,0975

Vanaf 20 jaar

12,2127

Art. 9. De gunstigere loonvoorwaarden die op ondernemingsvlak bestaan worden
gehandhaafd.
HOOFDSTUK IX. Geldigheidsduur
Art. 14. Deze overeenkomst treedt in werking met ingang vanaf 1 april 2012 en is
voor onbepaalde duur gesloten.
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