Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen
Collectieve

arbeidsovereenkomst

van

2 februari 2005

FORFAITAIRE VERBLIJFSVERGOEDING

HOOFDSTUKI
Toepassingsgebied
Art. 1 .
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders
van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair subcomité voor de handel in
brandstoffen van Oost-Vlaanderen.
Worden als arbeiders beschouwd de werklieden en werksters.

HOOFDSTUK II
Forfaitaire verblijfsvergoeding
Art. 2.
3.1. Een forfaitaire verblijfsvergoeding van 27,2682 EUR wordt per begonnen schijf van 24
uren toegekend aan de arbeiders, wanneer zij uit noodzaak van de dienst verplicht zijn om
hun dagelijkse en/of wekelijkse rust, zoals voorzien in de sociale verordening (EEG)
nr.3820/85 van 20 december 1985, te nemen buiten hun woonplaats of buiten de in hun
arbeidsovereenkomst voorziene arbeidsplaats.

3.2. Nochtans wordt het bedrag van de forfaitaire verblijfsvergoeding beperkt tôt 10,9680
EUR in de twee volgende gevallen :
a) voor de eerste dagelijkse rust zoals bepaaid onder artikel 2, wanneer de samengestelde
arbeidstijden voorafgaand aan bedoelde rust minder bedragen dan 8 uren, voorzover ze
geen deel uitmaakt van een meerdaagse reis;
b) wanneer de uithuizigheid minder bedraagt dan 24 uren en het slechts één enkele
dagelijkse rust betreft zoals bedoeld onder artikel 2.

3.3. Indien de werkgever kan aantonen dat de reële kosten de bedragen, vermeld in de
artikel 1 overschrijden, wordt het bedrag van de verblijfsvergoedingen aangepast aan de
bewezen kosten.
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HOOFDSTUK
Slotbepaling
Art. 3.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 2 februari 2005 en is gesloten
voor onbepaalde duur.
Ze kan door elk van de partijen worden opgezegd mits naleving van een opzegtermijn van
drie (3) maanden te rekenen vanaf de datum van de verzending van de opzegging. Deze
opzegging geschiedt bij een ter post aangetekende brief gericht aan de Voorzitter van het
Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen.

Gent, 2 februari 2005

