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

Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de vertoning van de studenten en de
toegang tot de functie van lijnverantwoordelijke.

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 België,

die de werknemers vertegenwoordigen, anderzijds,

wordt tijdens de zitting van het paritair subcomité voor het stads- en streekvervoer van
26 juni 2008 de volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten :

1. Creatie nieuwe loonschalen studenten

1. Loontrekkenden

Studenten, aangeworven met een studentenovereenkomst-loontrekkenden worden bezoldigd
volgens de volgende schaal (voorheen 11.1)

10,4125 euro bruto/uur (loonschaal van toepassing op 01/06/2008)

Deze schaal wordt aangepast bij index en in gevolge CAO afspraken, tenzij uitdrukkelijk
anders bepaald.

Een degressiviteitspercentage in functie van de leeftijd wordt als volgt toegepast:
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2. Weddetrekkenden

Studenten, aangeworven met een studentenovereenkomst-weddetrekkenden worden
bezoldigd volgens de volgende schaal (gelijklopend met de schaal voor loontrekkenden):

1669,46 euro bruto/maand (weddeschaal van toepassing op 01/06/2008)



Deze schaal wordt aangepast bij index en in gevolge CAO afspraken, tenzij uitdrukkelijk
anders bepaald.

Een degressiviteitspercentage in functie van de leeftijd wordt als volgt toegepast:
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2. Toegang tot de functie van liinverantwoordelijke

De functie van lijnverantwoordelijke is toegankelijk zodra men beschikt over vier jaar
dienstanciënniteit en op voorwaarde dat effectief de verantwoordelijkheden worden
uitgeoefend die gekoppeld zijn aan deze functie.

3; Inwerkingtreding

Deze cao heeft uitwerking vanaf de ondertekening van de cao en is gesloten voor een
onbepaalde tijd.

Zij kan v/orden 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 voor
het stads- en streekvervoer van het Vlaamse gewest.

Mechelen, 26 juni 2008,


