Geldigheidsdatum: 01/01/2018
Laatste aanpassing: 23/05/2018

1270000 Paritair Comité voor de handel in brandstoffen

PC 127.02 wordt opgeheven bij koninklijk besluit vanaf 01/07/2016 (30 juni 2016 om
middernacht). De gegevens van PC 127.02 van vóór 01/07/2016 kunnen evenwel steeds
geconsulteerd worden via de historiek van de database. De CAO van 01/03/2016
(133.107/CO/127) stelt dat het de bedoeling is om met deze CAO vanaf 1 juli 2016 het
toepassingsgebied uit te breiden van alle CAO’s die tot op datum van 1 maart 2016 van
kracht zijn in dit Paritair Hoofdcomité doch afgesloten werden met uitzondering van de
werkgevers en de arbeiders en de arbeidsters van de ondernemingen uit Oost-Vlaanderen,
naar ook deze werkgevers en hun arbeiders en arbeidsters. Het gaat om die CAO’s waar een
* bij vermeld staat. De CAO’s en andere akkoorden van PC 127.02 worden opgezegd
middels CAO’s van 2 maart 2016 (133.110) en 8 juni 2016 (134.332) vanaf 1 juli 2016.
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De hierna vermelde CAO’s kunnen geraadpleegd worden op de site van de FOD WASO :
http://www.werk.belgie.be/searchCAO.aspx?id=4708
Aangezien de site geen CAO’s van vóór 1999 toont, wordt de tekst van de oudere CAO’s in
deze fiche opgenomen.
Eindejaarspremie
CAO van 25 oktober 2005 (77.395)*
Uitbetaling van de eindejaarspremie
Alle artikels.
Geldigheidsduur : vanaf 1 januari 2005 voor onbepaalde duur.
Ecocheques
CAO van 1 maart 2016 (133.108)
Ecocheques
Alle artikels.
Geldigheidsduur : vanaf 1 januari 2016 voor onbepaalde duur.
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Hospitalisatieverzekering
CAO van 18 maart 2010 (99.271)*
Sectorale hospitalisatieverzekering voor de arbeiders tewerkgesteld in de
ondernemingen in handel in brandstoffen en vaststelling van de forfaitaire
bijdrage verschuldigd aan het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van
handel in brandstoffen" ter financiering van deze sectorale
hospitalisatieverzekering
Alle artikels.
Geldigheidsduur : vanaf 1 juli 2009 voor onbepaalde duur.
Aanvullend pensioen
CAO van 26 juni 1974 (2.788), laatst gewijzigd door de CAO van 23 september
2016 (135.697)
Oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn
statuten
Statuten: art. 1, 4, 16, 17 en 24, art. 17 gewijzigd door CAO 135.697 vanaf 1 januari
2017.
Geldigheidsduur : Vanaf 1 april 1974 voor een duur van een jaar, telkens met een jaar
verlengd, behalve bij opzegging.
STATUTEN
HOOFDSTUK I. — Benaming, zetel en doel
Artikel 1. Met ingang van 1 april 1974 wordt een fonds voor bestaanszekerheid opgericht
voor het werkliedenpersoneel van de ondernemingen welke ressorteren onder het Nationaal
Paritair Comité voor de handel in brandstoffen. Dit fonds wordt genoemd
Sociaal Fonds voor de ondernemingen van handel in brandstoffen
HOOFDSTUK II. — Toepassingsgebied
Art. 4. Deze statuten zijn van toepassing :
1° op de werkgevers van de ondernemingen welke onder het Nationaal Paritair Comité voor
de handel in brandstoffen ressorteren;
2° op de werklieden en werksters die door de onder 1° bedoelde werkgevers worden
tewerkgesteld.
HOOFDSTUK V. — Financiering
Art. 16. Het Fonds beschikt over de bijdragen verschuldigd door de in artikel 4, 1°, bedoelde
werkgevers.
Art. 17. De in de artikel 16 bedoelde bijdrage wordt vastgesteld als volgt :
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Voor alle werkgevers bedoeld in artikel 4, 1° :
16,5 pct. vanaf 1 januari 2017, exclusief de 3 pct. gereserveerd voor het "Pensioenfonds voor
de handel in brandstoffen VZW", Léon Lepagestraat 4, 1000 Brussel.
Deze bijdrage wordt berekend op basis van de brutolonen welke in aanmerking komen voor
de berekening van de bijdrage voor de sociale zekerheid.
Art.17 gewijzigd door CAO 135.697 vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019.
Indien er ten laatste vóór 30 september 2019 geen akkoord komt tussen de contracterende
partijen over de verlenging van deze collectieve arbeidsovereenkomst, zal de bijdrage
voorzien in artikel 17 bepaald worden op 17,5 pct., exclusief de 3 pct. gereserveerd voor het
"Pensioenfonds voor de handel in brandstoffen" vanaf 1 januari 2020.
Art. 24. De collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 april 1974
voor een duur van een jaar. De duur ervan wordt telkens met een jaar verlengd, behalve
bij opzegging door een der partijen zes maanden voor de vervaldag. Deze opzegging
moet bij een ter post aangetekende brief worden betekend aan de voorzitter van het
Nationaal Paritair Comité voor de handel in brandstoffen.
CAO van 17 mei 2005 (75.661)
Invoering van een sociaal sectorplan - Solidariteitsreglement
Bijlage 1 - - Solidariteitsreglement.
Geldigheidsduur: vanaf 1 januari 2003 voor onbepaalde duur.
CAO van 21 februari 2018 (145.206)
Vervanging van het pensioenreglement van een sociaal sectorplan
Alle artikels + bijlage.
Geldigheidsduur : Vanaf 1 januari 2018 voor onbepaalde duur.
Premie bij pensionering
CAO van 26 juni 1974 (2.788), gewijzigd door de CAO’s van 10 december 1980
(7.194) en van 1 maart 2016 (133.109)
Oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn
statuten
Statuten: art. 1, 4 en 24, art. 9ter toegevoegd door CAO 7.194 vanaf 1 januari 1981,
bedrag aangepast vanaf 1 januari 2016 door CAO 133.109.
Geldigheidsduur : Vanaf 1 april 1974 voor een duur van een jaar, telkens met een jaar
verlengd, behalve bij opzegging.
STATUTEN
HOOFDSTUK I. — Benaming, zetel en doel
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Artikel 1. Met ingang van 1 april 1974 wordt een fonds voor bestaanszekerheid opgericht
voor het werkliedenpersoneel van de ondernemingen welke ressorteren onder het Nationaal
Paritair Comité voor de handel in brandstoffen. Dit fonds wordt genoemd
Sociaal Fonds voor de ondernemingen van handel in brandstoffen
HOOFDSTUK II. — Toepassingsgebied
Art. 4. Deze statuten zijn van toepassing :
1° op de werkgevers van de ondernemingen welke onder het Nationaal Paritair Comité voor
de handel in brandstoffen ressorteren;
2° op de werklieden en werksters die door de onder 1° bedoelde werkgevers worden
tewerkgesteld.
HOOFDSTUK III
Gerechtigden en toekennings- en uitkeringsmodaliteiten
van aanvullende sociale uitkeringen
Premie bij pensionering
Art. 9ter. A. De in artikel 4, 2°, bedoelde werklieden en werksters hebben vanaf 1 januari
1982 recht op een premie bij pensionering ,mits zij de volgende voorwaarden vervullen
1° Op de dag van de pensionering, de vervroegde pensionering of brugpensioen inbegrepen,
ten minste 10 jaren ingeschreven zijn als werkman of werkster in het personeelsregister van
één of meerdere werkgevers van de sector bedoeld in artikel 4, 1°, of als werkman of
werkster van de handel in brandstoffen, erkend zijn door de Paritaire Sub comités voor de
handel in brandstoffen van Antwerpen of van Oost-Vlaanderen.
De Sector niet vrijwillig verlaten hebben of niet ontslagen zijn geworden o m dringende
reden.
B.

De premie bij pensionering wordt vanaf 1 januari 2016 opgetrokken tot 100 EUR.

Bedrag gewijzigd van 4 000 F naar 100 EUR vanaf 1 januari 2016 door CAO 133.109.
C.
De premie bij pensionering wordt met ingang van 1 januari 1982, uitgekeerd volgens
de modaliteiten vastgesteld door dit beheerraad van het Sociaal Fonds.
(Art. 9 ter toegevoegd door CAO 7.194 vanaf 1 januari 1981.)
HOOFDSTUK IX. — Geldigheid
Art. 24. De collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 april 1974
voor een duur van een jaar. De duur ervan wordt telkens met een jaar verlengd, behalve bij
opzegging door een der partijen zes maanden voor de vervaldag. Deze opzegging moet bij
een ter post aangetekende brief worden betekend aan de voorzitter van het Nationaal Paritair
Comité voor de handel in brandstoffen.
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Forfaitaire A.R.A.B. -vergoeding
CAO van 18 oktober 1993 (34.793), laatst gewijzigd door de CAO van 25 november
2011 (107.554)
Toekenning van een A.R.A.B.-vergoeding
Alle artikels.
Geldigheidsduur : vanaf 1 juli 1993 voor onbepaalde duur.
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en
op de werklieden en werksters die ressorteren onder het Paritair Comité voor de handel
in brandstoffen en onder het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van
Oost-Vlaanderen.
Art.2. De werkgevers kennen aan hun niet-sedentaire werknemers een vergoeding toe,
genaamd A.R.A.B.- vergoeding. Deze A.R.A.B.- vergoeding geldt als de terugbetaling
van kosten die door het niet-sedentair personeel worden gedaan, buiten de zetel van de
onderneming vermeld in het arbeidsreglement, doch eigen zijn aan de onderneming.
De A.R.A.B.- vergoeding dient vermeld te worden op de fiche 281.10 van de
werknemers onder de rubriek “kosten eigen aan de werkgever”.
De A.R.A.B.- vergoeding vindt haar oorsprong in de A.R.A.B.- voorzieningen die van
toepassing zijn voor de sedentaire werknemers (Titel II, hoofdstuk II, afdeling II van het
Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming).
Gelet op het mobiel karakter van het tewerkgesteld personeel, waardoor onmogelijk
vanuit de ondernemingen kan gezorgd worden voor een aantal sanitaire voorzieningen
(zoals bijvoorbeeld wasplaatsen, refters, toiletten, dranken, enz.), dient noodgedwongen
beroep gedaan te worden op de bestaande privé- accommodatie.
Art. 3. § 1. De ARAB-vergoeding wordt per aanwezigheidsuur of een gedeelte ervan
aan de arbeiders en arbeidsters toegekend. Met ingang van 1 januari 2012 wordt deze
ARAB-vergoeding verhoogd met 0,05 EUR. Dit betekent dat ze vanaf 1 januari 2012
1,1779 EUR zal bedragen.
§ 2. De ARAB-vergoeding wordt elk jaar op 1 juli aangepast aan de evolutie van de
gezondheidsindex.
(Deze CAO werd gewijzigd door het artikel 2 van de CAO 107.554 vanaf 1 januari 2012
voor onbepaalde duur).
Art.4. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 juli
1993 en is gesloten voor onbepaalde duur.
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Schadevergoeding wegens verlies medische schifting
CAO van 7 juni 2017 (140.008)
Vaststelling van een schadevergoeding wegens het verlies van de medische
schifting voor het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van de
brandstofhandel
Alle artikels.
Geldigheidsduur : vanaf 1 januari 2017 voor onbepaalde duur.
Verblijfsvergoedingen van het rijdend personeel
CAO van 27 juni 2007 (84.152)*
Vaststelling van de verblijfsvergoedingen van het rijdend personeel
tewerkgesteld in de ondernemingen in de handel in brandstoffen
Alle artikels.
Geldigheidsduur : vanaf 1 juni 2007 voor onbepaalde duur.
Vervoerkosten
CAO van 8 oktober 2002 (64.319)*
Werkgeversbijdrage in de vervoerskosten
Alle artikels.
Geldigheidsduur : vanaf 1 oktober 2002 voor onbepaalde duur.

Premies

6

