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Tijdskrediet Landingsbanen

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de witzandexploitaties welke in openlucht
geêxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, OostVlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant,
Onder "werknemers" worden de werklieden en werksters bedoeld.
Art. 2. In uitvoering van artikel 8 §3 van de collectieve arbeidsovereenkomst
103 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering landingsbanen, gesloten in de nationale arbeidsraad 27 juni 2012, hebben de
werknemers die minstens 50 jaar zijn en een beroepsloopbaan van 28 jaar
doorlopen hebben, recht op een vermindering van
de arbeidsprestaties met 1/5de.

Art.3. De partijen komen overeen om volgende systemen tijdskrediet mogelijk te maken:
1 dag per week of 2 halve dagen per week tijdskrediet. voor de onderhoudsafdelingen
blijft deze regeling de voorkeurregeling
1 volledige week tijdskrediet na 4 weken werken. Deze regeling is de voorkeurregeling voor de productie afdelingen,
Een flexibel systeem waarbij 13 dagen tijdskrediet per kwartaal worden genomen volgens een voorafbepaald en overeengekomen schema.
Art. 4. De ondertekenende partijen verklaren dat de werknemers die ressorterend onder het
Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht gexploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en
Vlaams-Brabant en die inzake domicilie en tewerkstelling voldoen aan de omschrijvingen
aanspraak kunnen maken van alle gewestelijke, federale of gemeenschapspremies.
Art.5. Deze overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur ingaande
op 1 november 2014.Deze overeenkomst kan door elk van de partijen ten allen tijde opgezegd worden door een aangetekend schrijven met motivering te
richten aan de tweede partij en mits inachtneming van een opzegtermijn vi .n 3
maanden.
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