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Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders
van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de handel in
brandstoffen van Oost-Vlaanderen.
Worden ais "arbeiders" beschouwd : de werklieden en werksters.

HOOFDSTUK II
Uitbetalingsmodaliteiten
Artikel 2
§1. Bij definitieve intrekking van het getuigschrift van medische schifting zal aan de
arbeid(st)ers bedoeld in artikel 1, een schadevergoeding uitbetaald worden van 5.000 EUR.
Dit onder de voorwaarden bepaald in artikel 3.
§2 Het Kompensatiefonds voor de Handel in Brandstoffen van Oost-Vlaanderen betaalt
deze schadevergoeding aan de rechthebbende arbeid(st)ers binnen de maand na het veriies
van de medische schifting.

HOOFDSTUK III
Bedrag en voorwaarden
Artikel 3
§1. De schadevergoeding van 5.000 EUR zal enkel uitbetaald worden aan de arbeid(st)ers
bedoeld in artikel 1 die hun medische schifting verliezen en ais gevolg daarvan geen
gelijkwaardig werk binnen het Paritair Subcomité 127.02 aangeboden krijgen.
§2. Indien de arbeid(st)ers na het verlies van de medische schifting in een andere functie
binnen de sector kan tewerkgesteld blijven en de schadevergoeding dus niet gekregen
heeft, behoudt hij/zij het recht op de schadevergoeding mocht hij/zij binnen een periode van
5 jaar zijn/haar Ioonboek ingetrokken worden.

§3. De schadevergoeding zal enkel uitbetaald worden aan de arbeid(st)ers die gedurende de
Iaatste 15 jaar een anciênniteit van in totaal 10 jaar opgebouwd hebben in het Paritair
Subcomité 127.02.
§4. Arbeiders die van een rustpensioen genieten en toch nog actief zijn in het Paritair
Subcomité 127.02 kunnen bij verlies van de medische schifting geen aanspraak maken op
deze schadevergoeding.

HOOFDSTUK IV
Geldigheidsduur
Artikel 4
§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 01.01.2012 en is gesloten
voor onbepaalde duur.
§2.Zij kan door eik van de contracteren partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet
minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekend brief, gericht
aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de Handel in Brandstoffen van OostViaanderen die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen.
De termijn van drie maanden begint te (open vanaf de datum van verzending van
bovenvermelde aangetekende brief.

Gent, 7 maart 2012,

