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Convention collective de travail fixant
des
arbeidsovereenkomst tot
van de
employeurs dans
de transport des
in de
van de
dans les
de transport de choses par werklieden en
in de
voie terrestre pour compte de tiers
de la ondememingen van het
ten
voor
de choses pour compte de
rekening van derden en/of van de goederenbehandeling
voor rekening van derden.
CHAPITRE I. Champ
1.
La
convention collective de travail s'applique
employeurs qui
a la Commission
Paritaire du Transport et
aux
du transport de choses par voie terrestre pour compte de
tiers
de la manutention de choses pour compte de
tiers, ainsi
ouvriers.

1
Deze
arbeidsovereenkomst is van toepassing
op de
onder het Paritair
voor het Vervoer en behoren tot de subsector voor het
goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of
voor goederenbehandeling voor rekening van derden ,
alsook op
werklieden.

§2. Par
du transport de choses par vole
terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs
qui ressortissent la Commission Paritaire du Transport
et qui

§2. Onder "subsector voor het goederenvervoer ten lande
voor rekening van derden", wordt bedoeld de werkgevers
die
onder het Paritair Comite voor het vervoer
en die zich inlaten met:

1°. transport de choses pour compte de tiers au
d'un vehicule
ou non pour lequel une
de transport delivree par
est exig6e;

het goederenvervoer voor rekening van derden door
middel van een
met of zonder motor voor
een
vereist is
door de bevoegde
overheid afgeleverd

2°. le transport de choses pour compte de tiers au moyen
d'un vehicule
ou non pour lequel une
autorisation de transport n'est pas exigee;

2° het goederenvervoer voor rekening van derden door
middel van een voertuig met of zonder motor voor hetwelk
geen vervoervergunning vereist is;

3°. la location avec chauffeurs de
ou
non destines au transport de marchandises par voie
terrestre, vehicules pour lesquels une autorisation de
transport delivree par I'autorite
est exigee;

3° het
met chauffeur van
met of zonder
motor
voor het goederenvervoer ten lande,
voertuigen voor dewelke een vervoervergunning vereist
welke door de bevoegde overheid afgeleverd werd

4°. la location avec chauffeurs de vehicules
ou
non destines au transport de marchandises par voie
vehicules pour lesquels une autorisation de
transport n'est pas exigee;

4° het verhuur met chauffeur van voertuigen met of zonder
motor bestemd voor het goederenvervoer ten lande,
voertuigen voor dewelke geen vervoervergunning vereist is

, Pour
de la
convention collective
de
les
a savoir les vehicules
dont la charge
est
ou
a 500
kilogrammes et
d'un
sont
des vehicules pour lesquels une autorisation de
transport n'est pas exigee.

5°.
Voor de toepassing van deze collectieve
arbeidsovereenkomst worden de
, met
name de voertuigen
het
gelijk is aan
of kleiner is dan 500 kilogrammen en
met een
taximeter, beschouwd
voertuig voor dewelke geen
vervoervergunning vereist is.
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§3. Par

de choses pour
employeurs qui
du Transport et

§3. Onder 'subsector voor de goederenbehandeling voor
rekening van derden'
bedoeld de
onder het
voor het
en
buiten de

1.
toute manutention de choses pour compte
de tiers en
de
transport
consecutive au
transport, peu
mode de transport utilise;

behandeling van goederen voor rekening van derden
ter voorbereiding van het vervoer en/of ter
van het
vervoer, onafgezien het

2.
foumissent les services
en vue du
transport de choses pour compte de tiers
faisant
suite au transport de choses pour compte de tiers, peu
importe le mode de transport utilise.

2.en/of
logistieke diensten ter voorbereiding van het
vervoer van goederen voor rekening van derden en/of ter
afwerking van dit vervoer, onafgezien het gebruikt
vervoermiddel.

de
qui, en

de la
on entend
a la Commission
des zones

§4. Par

on entend les

wordt verstaan

et

en

Hoofdstuk II.
Article 2
Tenant compte de la
du 27 juillet 1962
une
des employeurs dans la
subie par la
S.N.C.B. par
pour ouvriers et
employes', de
royal du 28 juillet 1962
le
montant et les
du paiement de
des
employeurs dans la perte subie par la S.N.C.B. par
d'abonnements pour ouvriers et employes' et de la convention
collective de travail n°
du 5 mars
conclue au sein
du Conseil National du Travail
la convention
collective de travail
19 du 26 mars 1975
financiere de I'employeur dans le
des
transports des
par la convention
collective de travail n°
du 7 juin
de
'employeur dans les frais de transport des ouvriers et
ouvrieres pour la distance
et retour,
leur domicile et
e lieu de travail, est fixee

CHAPITRE III.

dans les frais de transport

Section 1 -

2
Rekening houdend met de wet van 27
1962
vaststelling van een
in het
door de N.M.B.S. ingevolge de
van
abonnementen voor werklieden en
het koninklijk
besluit van 28 juli
vaststelling van het bedrag en de
van betaling van de werkgeversbijdrage in het verlies
geleden door de N.M.B.S. ingevolge de uitgifte van
abonnementen aan werklieden en
en de
nr.
van 5
in de
van de
collectieve arbeidsovereenkomst nr.
van 26 maart 1975
de finanriele
van de werkgevers in de
van het vervoer van de
door de
collectieve arbeidsovereenkomst nr.
van 7 juni
wordt de werkgeversbijdrage in de
van de
werklieden en werksters voor de
heen en
en de
vastgesteld.

HOOFDSTUK III. Bijdrage in
•

publics

vervoerskosten

vervoer

Artikel 3
de werklieden en werksters die
maken van
En
qui
les ouvriers et ouvrieres faisant usage Wat
het openbaar vervoer, zijn de
van de in
2
des transports publics, les dispositions des sources de
collectieve arbeidsovereenkomst
2 de la
convention collective van
van toepassing.
de travail sont applicables.
Section 2 -

transport personnel

Article 4
Les ouvriers et ouvrieres
travail ont droit, a

-

Artikel 4
a 5 km et plus du lieu de De werklieden en werksters die
van de werkplaats hebben
de I'employeur, a un

zijn op 5 km en
ten
van de

remboursement des frais occasionnes a raison de 50 % du
op een
van de gedragen kosten
carte train
a
social de ten belope van 50 % van de
van een
classe pour la distance
et geldend
abonnement
klasse van de
retour,
par le service de transport en
voor de
heen en
le domicile et le lieu du travail pour autant qu'ils
afgelegd door de gemeenschappelijke
usage de
de transport personnel.
de woonplaats en de
voor zover
maken van hun
Section 3 • Dispositions

Afdeling 3 • Gemeenschappelijke bepalingen

5
Article 5
Le remboursement des frais occasionnes dont question aux De terugbetaling van de gedragen kosten,
in de
3 en geschiedt minstens
articles 3 et 4 se fait au
chaque mois.

sprake
de

Artikel 6
Sans prejudice des dispositions fixees aux articles 3 et 4,
de regelingen vastgesteld bij artikelen 3 en 4,
inzake
en
conditions plus favorables en
de transport et blijven de gunstigere
op het
van de
remboursement des frais de transport existant sur le plan de terugbetaling van
ondememing bestaan, behouden.
sont maintenues.
Article 7
Les dispositions de la presente convention collective de
travail impliquent que les
et ouvrieres ne peuvent
au paiement des frais de transport
I'employeur assure
par ses propres moyens
ou par son
le transport de ses ouvriers et
ouvrieres.

Artikel 7
De bepalingen van deze
in dat de werklieden en werksters geen aanspraak
kunnen maken op de betaling van vervoerkosten wanneer
de werkgever met eigen middelen of door
tussenkomst,
het vervoer van zijn werklieden en werksters kosteloos

CHAPITRE IV. Dispositions
La presente convention collective de travail
la
convention collective de travail du 13 juillet 1972 fixant
des
dans les frais de transport
des ouvriers et ouvrieres occupes dans les
de
transport routier de
pour
de tiers,
rendue obligatoire par
royal du 12 septembre
1972, et la convention collective de travail du 6 octobre
fixant
des employeurs dans les frais de
transport des ouvriers et ouvrieres occupes dans les
entreprises de transport routier de
pour
compte de tiers, rendue obligatoire par
royal du

Artikel 8
Deze collectieve arbeidsovereenkomst
de
collectieve arbeidsovereenkomst van 13
1972 tot
van de
in de vervoerkosten
van de werklieden en werksters van de ondememingen van
algemeen bindend
bij koninklijk
besluit van 12 September 1972 en de collectieve
arbeidsovereenkomst van 6
1975 tot vaststelling
van de werkgeversbijdrage in de vervoerkosten van de
werklieden en werksters van de ondememingen van
goederenvervoer, algemeen bindend verklaard bij koninklijk
besluit van
V.

V.
Article 9
La presente convention collective de travail entre en
vigueur le 01.05.2000 et est
pour une

Artikel 9
Deze collectieve arbeidsovereenkomst
in werking
op
en is gesloten voor onbepaalde duur.

§2.

§2. Zij kan door elk van de
worden
opgezegd. Deze opzegging
minstens drie maanden op
bij een ter post aangetekende brief,
gericht aan de
van het
voor het
Vervoer, die zonder
de
partijen in kennis
stellen.
De termijn van drie maanden
te
vanaf de datum
van
van bovengenoemde aangetekende brief.

peut
Cette

par
des parties
doit se faire au moins
recommandee adress6e au
du
qui en

mois a
par
President de la Commission
avisera sans delai les parties
Le delai de
de trois mois
d'envoi de la lettre recommandee

a la date

