Collectieve arbeidsovereenkomst van 20/10/2011 gesloten in het Paritair
Comité voor het Vervoer en de Logistiek tot wijziging van de collectieve
arbeidsovereenkomst van 25 juni 2008 tot invoering van een sociaal
sectoraal pensioenstelsel voor de arbeiders tewerkgesteld in de
ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en
ongeregeld vervoer
Hoofdstuk I. Toepassingsgebied
Artikel 1. §1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en
de arbeiders van de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en
ongeregeld vervoer die ressorteren onder het Paritair Comité voor het Vervoer en de
Logistiek.
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.
Met bijzondere vormen van geregeld vervoer wordt bedoeld het vervoer, ongeacht door wie
het wordt georganiseerd, van bepaalde categorieën reizigers met uitsluiting van andere
reizigers, voor zover dat vervoer geschiedt op de wijze van het geregeld vervoer en wordt
uitgevoerd met voertuigen van meer dan 9 plaatsen (de chauffeur inbegrepen).
Met ongeregeld vervoer wordt bedoeld het vervoer dat niet aan de definitie van geregeld, met
inbegrip van de bijzondere vormen van geregeld vervoer, beantwoordt en dat met name wordt
gekenmerkt door het transport van vooraf samengestelde groepen, op initiatief van een
opdrachtgever of van de vervoerder zelf. Onder ongeregeld vervoer wordt eveneens verstaan
de internationaal geregelde diensten over een lange afstand.
§ 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is evenwel niet van toepassing op :
a. De personen tewerkgesteld via een overeenkomst van studentenarbeid;
b. De personen tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst gesloten in het kader van een
speciaal door of met steun van de overheid gevoerd opleidings-, arbeidsinspannings- en
omscholingsprogramma;
c. De arbeiders die al een wettelijk rustpensioen ontvangen maar hun activiteiten blijven
uitoefenen in het kader van de toegelaten arbeid als gepensioneerde zonder schorsing van het
wettelijk rustpensioen.
§ 3. Onder arbeiders wordt verstaan de arbeiders en de arbeidsters.

Hoofdstuk II. Wijziging van de bijlage 1 (pensioenreglement) van de
collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2008 tot invoering van een
sociaal sectoraal pensioenstelsel voor de arbeiders tewerkgesteld in de
ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en
ongeregeld vervoer
Artikel 2. Hoofdstuk II, Sectie 2, § 1, 1ste alinea van het pensioenreglement wordt als volgt
gewijzigd :
§ 1.

De pensioentoezegging is een toezegging van het type vaste bijdrage. De inrichter
verbindt zich ertoe aan de pensioeninstelling de volgende bijdrage per aangeslotene te
betalen ter financiering van de pensioentoezegging :
210 EUR x het werktijdregime van de aangeslotene voor de jaren 2011 en 2012
144 EUR x het werktijdregime van de aangeslotene vanaf 1 januari 2013

Hoofdstuk III. Registratie en algemeen verbindend verklaring
Artikel 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst zal worden neergelegd ter griffie van de
Algemene Directie van de Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
De partijen vragen de algemeen verbindend verklaring aan.

Hoofdstuk IV. Geldigheidsduur
Artikel 4. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2011 en
wordt gesloten voor onbepaalde duur.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan opgezegd worden mits naleving van de volgende
cumulatieve voorwaarden :
a. Mits naleving van artikel 10 van de WAP, hetgeen betekent dat de beslissing tot opheffing
van het sociaal sectoraal pensioenstelsel enkel geldig is wanneer zij 80% van de stemmen
van de, in het paritair orgaan benoemde, gewone of plaatsvervangende leden die de
werkgevers vertegenwoordigen en 80% van de stemmen van de, in het paritair orgaan
benoemde, gewone of plaatsvervangende leden die de werknemers vertegenwoordigen,
heeft behaald, en;
b. Mits een opzeggingstermijn van zes maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief
gericht aan de Voorzitter van het Paritair Comité voor het Vervoer en de Logistiek.

