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Onderwerp :

Verzoek om erkenning als representatieve organisatie van werkgevers. Artikel
3, eerste alinea, 3° van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités - "Union Professionnelle
des Exploitants de Taxis et Taxis-Camionnettes"

De heer G. COX, directeur-generaal van de algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, heeft bij brief
van 13 maart 2006 het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over het verzoek
van de "Union professionnelle des Exploitants de Taxis et Taxis-Camionnettes" om te worden erkend als representatieve vakorganisatie van werkgevers voor de bedrijfstak van het
bezoldigd personenvervoer.

Deze adviesaanvraag steunt op artikel 3, eerste alinea, 3° van de wet van 5
december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.

De Nationale Arbeidsraad heeft tijdens zijn zitting van 18 juli 2006 het volgende advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
-----------------------------------------------------------------

De Nationale Arbeidsraad heeft de adviesaanvraag onderzocht,
onder meer op basis van het rapport van de algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Om dit advies uit te brengen, is de Raad meer bepaald uitgegaan
van de volgende elementen.

In de eerste plaats vestigt de Raad de aandacht op het feit dat de
antwoorden op de vragen van de algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen niet
voldoen, inzonderheid wat betreft het aantal door de werkgevers van de Unie tewerkgestelde
werknemers, of moeilijk kunnen worden nagegaan.

Volgens de Raad kan de representativiteit van die Unie bijgevolg
niet worden aangetoond.

Verder wijst de Raad erop dat er al een representatieve vakorganisatie van werkgevers is die de bedrijfstak van het bezoldigd personenvervoer vertegenwoordigt, namelijk het taxivervoer.

Op grond van die constateringen stelt de Raad voor de "Union professionnelle des Exploitants de Taxis et Taxis-Camionnettes" niet te erkennen als representatieve vakorganisatie van werkgevers voor de bedrijfstak van het bezoldigd personenvervoer.
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