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PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET STADS- EN STREEKVERVOER
VAN HET VLAAMSE GEWEST

Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende vermindering van de prestaties met 115
vanaf 50 jaar in het kader van een landingsbaan
Tussen de Belgische Vereniging voor Gemeenschappelijk Stads- en Streekvervoer, die de
werkgevers vertegenwoordigt, enerzijds,
en
de Algemene Centrale der Openbare Diensten, de ACV-Openbare Diensten en de Algemene
Centrale der Liberale Vakbonden van Belgiê,
die de werknemers vertegenwoordigen, anderzijds,
Wordt tijdens de zitting van het paritair subcomité voor het stads-en streekvervoer d.d.19
december 2012 het volgende overeengekomen:
Gelet op cao 103 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en
landingsbanen, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 27 juni 2012.
Artikel 1 - Toepassingsgebied
De onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgever en al zijn
werknemers. Met werknemers wordt bedoeld: de loontrekkenden en weddetrekkenden die
verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst.
Artikel 2— Landingsbanen vanaf 50 jaar
In uitvoering van artikel 8, §3 van cao 103 wordt bepaald dat de werknemers vanaf 50 jaar de
arbeidsprestaties kunnen verminderen met 1/5 ten belope van een dag of 2 halve dagen per
week indien de werknemer een beroepsloopbaan van minstens 28 jaar heeft doorlopen.
De termijn van 28 jaar wordt bepaald zoals beschreven in voormelde cao 103.
Artikel 3— Geldigheid
De onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op de datum van de
afsluiting van de cao en is gesloten voor onbepaalde tijd.
Zij kan worden opgezegd door elk van de partijen met een opzeggingstermijn van 3 maanden
bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het paritair subcomité van
het stads- en streekvervoer van het Vlaamse gewest.

Artikel 4- Neerlegging en registratie
Onderhavige collectieve overeenkomst zal met het oog op registratie neergelegd worden op
de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg met het oog op registratie.
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Gedaan te Mechelen, op 19 december 2012 in zoveel originele exemplaren ais partijen plus bovendien
een exemplaar bestemd voor de registratie.

