Neerlegging-Dépôt: 12/12/2013
Regist.-Enregistr.: 18/02/2014
N°: 119417/C0/127.02

Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen
Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2013
Tussenkomst vakbekwaamheid rijbewijs C, C+E, D, D+E en subcategorieén

HOOFDSTUK I
Toepassingsgebied
Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de
werknemers/werkneemsters van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair
subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen.
Worden ais arbeiders beschouwd de werklieden en werksters.
HOOFDSTUK II
KABOV
Artikel 2

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt bedoeld onder KABOV: het
"Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de Brandstoffenhandel van de provincie
Oost-Vlaanderen", opgericht bij beslissing van 8 april 1965, door het Gewestelijk
Paritair Comité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, algemeen
verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 16 september 1966 (Belgisch
Staatsblad van 30 september 1966);
gewijzigd per collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 1994
geregistreerd onder het nummer 37088/C0/127.02;
gewijzigd per collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 1996,
geregistreerd op 25 maart 1997 ander het nummer 43598/C0/127.02); en
gewijzigd per collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2011, geregistreerd op
7 maart 2012 onder het nummer 108615/C0.127.02.
HOOFDSTUK III
Tussenkomst in de kosten voor de nascholing van het rijbewijs
volgens het KB van 4 mei 2007
Artikel 3

In iedere onderneming engageert de werkgever zich om de opleidingen vakbekwaamheid te
organiseren, rekening houdend met de verplichting inzake voortgezette vorming voor
beroepschauffeurs met rijbewijs C, die aan elke chauffeur oplegt om ten laatste tegen 2016
35 u verplichte nascholing te volgen.

Artikel 4

De uren verplichte nascholing genoten door de werklieden ressorterend onder het Paritair
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Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen worden betaald door een
vergoeding gelijk aan het loon voor arbeidsuren.
De uren verplichte nascholing binnen en buiten de werkuren geven dus recht op een
vergoeding gelijk aan 100% van het reële uurloon arbeidstijd.
De uren opleiding buiten de werkuren tellen niet mee voor de berekening van de
arbeidsduur.
Artikel 5
Binnen het kader van het budget zoals bepaald in artikel 6 van deze collectieve
arbeidsovereenkomst, hebben de werkgevers voor hun werklieden en werksters, zoals
bedoeld in artikel 1, recht op een tussenkomst in de kosten (met uitzondering van de lonen)
gemaakt in het kader van de vakbekvvaamheid voor het rijbewijs C, C+E, D, D+E en
subcategorieën en volgens het KB van 4 mei 2007.
HOOFDSTUK IV
Bedrag van de tussenkomst
Artikel 6
KABOV vergoedt aan de werkgever de gemaakte kosten voor de vakbekwaamheid voor het
rijbewijs C, C+E, D, D+E en subcategorieën met een maximum van 25 EUR per werknemer
en per gevolgde schijf van 7 uren.
HOOFDSTUK V
Betaling van de tussenkomst
Artikel 7
De raad van bestuur van KABOV is belast met:
1) Het vaststellen van de procedure tot indiening van de uitbetalingsaanvragen van de
tussenkomst bedoeld in artikel 5 van deze overeenkomst;
2) Het bepalen van de uitbetalingsmodaliteiten van de tussenkomst bedoeld in artikel 6
van deze overeenkomst.
Artikel 8
KABOV neemt de bedragen ten laste van de tussenkomst bedoeld in artikel 6 van deze
overeenkomst.
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HOOFDSTUK VI
Slotbepating
Artikel 9
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2013 en eindigt op 31
december 2015.
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, 4 december 2013

