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2001
DE LA PECHE MARITIME

Les organisations suivantes representees au sein de la commission paritaire de la peche
maritime:
Rederscentrale represente par monsieur Bart
Beroepsvereniging van de visgroothandel represente par monsieur Andre GRYSON,
La Confederation des Syndicats Chretiens de Belgique, represente par monsieur Michel
CLAES
La Federation Generale du travail de Belgique, represente par monsieur Ivan VICTOR,
La Centrale Generale des Syndicats Liberaux de Belgique, represente par monsieur Alex DE
BOCK.
Ont conclue le 22/2/2000 la Convention collective de travail relative a la compensation de
possibles
de revenus suite a
de 1'arrete royal du 25
1999
1'arrete royal determinant les
d'execution de la du 4 Janvier 1974
relative aux jours
Article
La presente convention collective de travail
aux employeurs et aux travailleurs et
travailleuses des entreprises
a la Commission paritaire de la peche maritime,
19.
Article 2
La presente convention collective de travail
une prime sociale a charge du
payable a
du
decembre 2000.
Le montant de cette prime est
a 10 x la difference entre le salaire journalier forfaitaire
s'applique a la declaration a
au decembre de chaque
civile, et
pour un jour de
tel qu'il s'applique a un pecheur reconnu.
Cette prime est
par
des organisations de travailleurs reconnues,
representees a la Commission paritaire de la peche maritime.
Article
Les employeurs auxquels s'applique la presente convention collective de travail doivent, a
partir du
Janvier 2000, assurer toutes les personnes a bord des navires pour tous les
resultant d'un accident sur le chemin du domicile au lieu
A cette
le
Zeevissersfonds contracte une police globale avec une
et se charge du
paiement de la prime. Les pecheurs qui,
une declaration du syndic des gens de mer
sont enroles sur un navire pecheur beige, naviguant sous pavilion beige, sont
assures par cette police. est cependant fait exception pour les membres de
qui
ont
enroles sous statut
Article 4
Les employeurs auxquels s'applique la presente convention collective de travail doivent, a
partir du
2000, assurer tous les pecheurs reconnus pour frais d'hospitalisation. Cette
est conclue par le Zeevissersfonds et s'applique a tous les pecheurs
figurant sur la
des
par la Commission paritaire de la
peche maritime.

Article 5
Les employeurs auxquels
du
2000,

la presente convention collective de travail doivent, a
une pension

Article 6
Le
a cet
charge des employeurs auxquels
Article 7
Toute autre
Zeevissersfonds.

pratique sera

une cotisation de 6 % de la masse salariale forfaitaire a
la presente convention collective de travail.
par

conseil

du

Article 8
La presente convention collective de travail prend effet au Janvier 2000 et est
pour
une
ne peut
par une des parties signataires que
moyennant le respect d'un
de preavis
an, a compter du Janvier de 1'annee civile
suivant
au cours de laquelle le preavis a
par lettre
au
president de la Commission paritaire de la
maritime.

2 -08- 2001
voor de
De

in het Paritair Comite voor de Zeevisserij te weten

- De Rederscentrale, vertegenwoordigd door de Heer Bart SCHILTZ,
- De Beroepsvereniging van de visgroothandel, vertegenwoordigd door
- Het Algemeen
Vakverbond, vertegenwoordigd door de Heer Michel CLAES,
- Het Algemeen Belgisch Vakverbond, vertegenwoordigd door de Heer Ivan VICTOR,
- De Algemene Centrale der Liberale Vakbonden, vertegenwoordigd door Alex DE BOCK
hebben op
de
Collectieve
afgesloten
dewelke de
regelt van het protocol, afgesloten in het Nationaal Paritair Comite
voor de Zeevisserij op 26 oktober
ter
van mogelijk
ingevolge de toepassing van het KB van 25 mei
tot wijziging van het KB tot bepaling van
de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4
betreffende de feestdagen.

Art. 1

Deze Collectieve Arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers(sters) van de
onder het
voor de
Zeevisserij, RSZ-kencijfer 19.

Art. 2

Deze Collectieve Arbeidsovereenkomst voorziet in een sociale premie ten
het
betaalbaar vanaf
december 2000.

van

Het bedrag van deze premie is gelijk aan
x het verschil tussen het forfaitair dagloon, van toepassing bij de
op 1 december van elk kalenderjaar, en de
voor een dag werkloosh'eid, van toepassing op een erkende visser.
Deze premie wordt
bemiddeling van de erkende
ties, vertegenwoordigd in het Nationaal Paritair Comite voor de

Art. 3

De werkgevers op wie deze Collectieve Arbeidsovereenkomst van toepassing is
dienen vanaf
opvarenden te verzekeren tegen
kosten die het gevolg
zijn van een ongeval van huis naar de plaats van inscheping.
het Zeevissersfonds een globale
af met een verzekeringsmaat
schappij en staat zij in voor de premiebetaling.
De vissers die
een verklaring van de Waterschout werden
op
een Belgisch
varend onder de
zijn door deze polis
verzekerd. Uitzondering wordt
gemaakt voor de
die onder
een zelfstandig statuut werden aangemonsterd.

Art. 4

De werkgevers op wie deze Collectieve Arbeidsovereenkomst van toepassing is
dienen vanaf 1.4.2000 alle erkende vissers te verzekeren tegen de kosten van Hospitalisatie. Deze
wordt afgesloten door het "Zeevissersfonds"
en is van toepassing op alle vissers die voorkomen op de
van de
vissers", goedgekeurd door het Nationaal Paritair Comite voor de

Art. 5

De werkgevers op wie deze Collectieve
van toepassing is
dienen vanaf 1.4.2000 te voorzien in een extra legaal pensioen.

Art. 6

Het Zeevissersfonds heft hiertoe een bijdrage van 6 % op de forfaitaire loonmassa ten
van de werkgevers
Collectieve Arbeidsovereenkomst van
toepassing is.

Art. 7

verdere
modaliteiten worden
van het "Zeevissersfonds".

Art. 8

Deze Collectieve Arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1
2000 en is
afgesloten voor onbepaalde duur. Zij kan
opgezegd worden door een van de
mits
van een opzegperiode van 1
te rekenen
vanaf 1 januari van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de opzeg bij aangetekend
werd betekend aan de
van het Nationaal Paritair
voor de

door de Raad van

