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Paritair Subcomité voor de haven van Brussel en Vilvoorde.
Oprichting en wijziging bevoegdheidsgebied
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Artikel 2
Bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, te weten :
alle werknemers en werkgevers die, in de havengebieden :
A. als hoofdzakelijke of bijkomstige activiteit havenarbeid verrichten, d.w.z. alle behandelingen van
goederen welke per zee- of binnenschepen, spoorwagens of vrachtwagens aan- of afgevoerd
worden, en de met deze goederen in verband staande bijkomende diensten, ongeacht deze
activiteiten geschieden in de dokken, op bevaarbare waterwegen, op de kaden of in de instellingen
welke gericht zijn op invoer, uitvoer en doorvoer van goederen, alsook alle behandelingen van
goederen, welke per zee- of binnenschepen aan- of afgevoerd worden op de kaden van
nijverheidsinstellingen.
B. als hoofdzakelijke of bijkomstige activiteit goederen behandelen of met deze goederen in
verband staande diensten verrichten voor zover zij niet vallen onder A noch ressorteren onder
andere paritaire comités dan de aanvullende paritaire comités voor werklieden of bedienden.
Er wordt verstaan onder :
1. Alle behandelingen van goederen :
a) goederen : alle goederen, met inbegrip van containers en vervoermiddelen, slechts uitzondering
gemaakt voor :
- de aanvoer alsmede de afvoer in bulk van aardolie, vloeibare aardolieproducten en vloeibare
grondstoffen voor de raffinaderijen, de chemische nijverheid en de opslag- en
transformatiebedrijvigheden in petroleuminstallaties;
- vis aangevoerd met vissersvaartuigen;
- vloeibare gassen onder druk en in bulk.
b) behandelingen : laden, lossen, stuwen, ontstuwen, omstuwen, storten, trimmen, klasseren,
sorteren, calibreren, stapelen, ontstapelen, alsmede samenstellen en ontbinden van
eenheidsladingen.
2. De met deze goederen in verband staande bijkomende diensten : markage, wegen, meten,
cuberen, controle, ontvangen, bewaken, met uitzondering van de bewakingsdiensten verricht door
ondernemingen vallend onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bewakings- en/of
toezichtsdiensten voor rekening van ondernemingen vallend onder het Paritair Comité voor het
havenbedrijf, afleveren, nemen van stalen en verzegelen, schoren en ontschoren.
3. Instellingen : afdaken, loodsen, laad-, los- en opslagplaatsen en magazijnen.

4.Bevoegdheidsgebied. - Havengebieden:

Voor Brussel en Vilvoorde. Het gebied omvattend de maritieme- en stroomdokken en de kaden,
alsmede een strook van 50 meter breedte langs de twee oevers van het zeekanaal vanaf de brug van
het Saincteletteplein tot aan de brug van Humbeek.

Art. 3 Overeenkomstig artikel 1 van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid mag
niemand in de havengebieden havenarbeid laten verrichten door andere werknemers dan erkende
havenarbeiders.
De voorwaarden en de modaliteiten van erkenning van de havenarbeiders worden bepaald
overeenkomstig artikel 3 van dezelfde wet.

