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PARITAIR ÏUBCOMITE
VOOR HET STADS- EN STREEKVERVOER
VAN HET VLAAMS GEWEST
Betreft :

Collectieve arbeidsovereenkomst 2005-2006 voor de
personeelsleden van de Vlaamse Vervoermaatschappij.

Tussen de Belgische Vereniging voor Gemeenschappelijk Stads- en Streekvervoer, die de
werkgevers vertegenwoordigt, enerzijds,
en
de Algemene Centrale der Openbare Diensten, de Christelijke Centrale der Openbare
Diensten en de Algemene Centrale der Libérale Vakbonden van België,
die de werknemers vertegenwoordigen, anderzijds,
wordt tijdens de zitting van het paritair subcomité voor het stads- en streekvervoer de dato 15
juni 2005 volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten :

1. Koopkrachtverhoging :
Voor de personeelsleden in actieve dienst zullen vanaf 1 juli 2005 de uurlonen worden
verhoogd met 6,8 eurocent en de wedden met 10,65 euro per maand.
Voor de personeelsleden in actieve dienst zullen vanaf 1 april 2006 de uurlonen worden
verhoogd met 7,5 eurocent en de wedden met 11,60 euro per maand.

2. Werkzekerheid :
De werkgelegenheid voor de in dienst zijnde personeelsleden met een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde duur wordt gewaarborgd.

3. Deeltijdse arbeid :
Op 1 januari 2006 wordt het wettelijk krediet inzake overuren van toepassing.

4. Annualisering van de arbeidstijd :
In de schoot van het Paritair Subcomité wordt een werkgroep opgericht om de mogelijkheid
van invoering van de annualisering van de arbeidsduur te onderzoeken.

5. Sociale vrede :
De voortzetting van de sociale dialoog moet het mogelijk maken dat de in het protocol
opgenomen maatregelen harmonieus in werking kunnen treden.
Met de vaste wil om via constructieve dialoog de sociale vrede te bewaren verbinden de
partijen zich om de clausule over de sociale vrede, overeengekomen in de vorige CAO's in
aile omstandigheden toe te passen en te doen eerbiedigen door hun leden.
Pro memorie :
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Een stakingsactie dient te worden voorafgegaan door een stakingsaanzegging en een poging
tôt verzoening.
De duur van de stakingsaanzegging bedraagt minimaal 14 kalenderdagen. De poging tôt
verzoening zal zo nodig voorgezeten worden door de sociaal bemiddelaar.

6. Duur van de overeenkomst :
Deze CAO geldt voor de période van 1 januari 2005 tôt en met 31 december 2006. Ze wordt
stilzwijgend verlengd, behoudens de opzegging door één van de partijen met een
opzeggingstermijn van drie maanden, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité bij
een ter post aangetekende brief.

Mechelen, 15 juni 2005
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