Transportsector
De Liberale Vakbond heet u hartelijk welkom!
Jouw aanspreekpunt binnen ACLVB voor de sector van de Transportsector. Waar op het vlak van de
ondernemingen uw aanspreekpunt de afgevaardigde en Bestendig Secretaris is, is dit op het vlak van de
sector de Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke. Voor jouw sector is dit Aurélie Carette.

Je werkt bij een bedrijf ressorterend onder het PC 140 en hiervoor
worden jouw belangen als arbeider verdedigd binnen de sector
van Transport.
Het PC140 bestaat uit 5 subcomités. Op jouw loonfiche staat
vermeld in welk subcomité je werkzaam bent:
•
•
•
•
•

PC140.01: Autocars en autobussen
PC140.02: Taxi’s
PC140.03: Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden
PC140.04: Grondafhandeling op luchthavens
PC140.05: Verhuizing
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Wat gebeurt er in het Paritair Comité?

Regelmatig zijn er bedrijfsconflicten tussen werknemers en werkgever. Indien dit conflict muurvast zit kan er beroep worden gedaan
op het verzoeningsbureau. Dit is een wettelijk geregeld orgaan
binnen het Paritair Comité. Als ACLVB zetelen we ook in dit bureau
(behalve voor PC140.03 en PC140.05) en trachten we elk conflict
op een constructieve te benaderen en op te lossen in het belang
van onze leden en het bedrijf.

De sector staat de laatste tijd enorm onder druk. Nieuwe technologieën alsook de sociale dumping die de transportsector onder druk
zetten volgen we dan ook nauwgezet op.
De ACLVB informeert je snel en regelmatig over wijzigingen die
plaatsvinden bij besprekingen rond verschillende dossiers. Sectorspecieke publicaties worden op regelmatige basis ter beschikking
gesteld (meestal na sectorale onderhandelingen) en geactualiseerd. Als ACLVB-lid word je regelmatig en snel op de hoogte
gebracht van de gewijzigde reglementering en de actualiteit
dankzij onze info flashes per e-mail, de website www.aclvb.be en
het maandelijks ledenblad ‘Vrijuit’.

V.U.: Peter Börner, Poincarélaan 72-74, 1070 Brussel.

Elke 2 jaar, na het afsluiten van het interprofessioneel akkoord onderhandelen de sociale partners over de loon- en arbeidsvoorwaarden die geldig zijn voor alle arbeiders uit jouw sector. Tijdens deze
onderhandelingen worden o.a. belangrijke afspraken vastgelegd
betreffende lonen, flexibiliteit, eindeloopbaan, vervoerskosten …
Deze cao’s zijn belangrijk voor verdere onderhandelingen binnen
jouw bedrijf. Deze onderhandelingen worden afzonderlijk gehouden in één van de subsectoren.

