Paritair Comite voor de Zeevisserij
De organisaties
rij te weten

in het Paritair Comite voor de Zeevisse-

- De Rederscentrale, vertegenwoordigd door de Heer Bart SCHILTZ,
- De Beroepsvereniging van de visgroothandel, vertegenwoordigd door
Andre GRYSON
- Vislossersbond Van Waes, vertegenwoordigd door Willy VAN WAES
- Zeebrugse Visveiling, vertegenwoordigd door de heer Vandesteene
- Het Algemeen Christelijk Vakverbond, vertegenwoordigd door de Heer
Michel CLAES,
- Het Algemeen Belgisch Vakverbond, vertegenwoordigd door de Heer
Ivan VICTOR,
- De Algemene Centrale der Liberale
vertegenwoordigd door
Alex DE BOCK

hebben
collektieve arbeidsovereenkomst afgesloten ter
compensatie van het recht op betaling van de betaalde feestdagen als
van de invoering van het KB van 25 mei 1999 tot wijziging van het
KB 18.4.1974 tot bepaling van de algemene wijze van
van de
wet van 4
1974 betreffende de feestdagen.
Artikel 1 :
Deze collektieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de
tewerkgesteld in de visveilingen te
Oostende en
in
het bezit van een
afgeleverd door het Nationaal Paritair
Comite voor de
Artikel 2
Deze
voorziet in de betaling van een vergoeding ten
van de werkgever, ter compensatie van het feestdagloon. Deze vergoeding
is vastgesteld op 2000
De vergoeding wordt door de werkgever betaald gelijk met het
periode waarin de feestdag
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Deze vergoeding is
op de voordelen toegekend voor de
verschillende
van de sociale zekerheid en
geen loon in
de zin van de loonbeschermingswet van 12
2, derde lid,
komt niet in aanmerking voor de berekening van de sociale
heidsbijdrage.
Artikel 4
Deze vergoeding is gekoppeld aan de evolutie van de
dezelfde
als deze die van toepassing is in de subsektor
vismijnen.

op
en

Artikel 5
De Overeenkomst is gesloten voor onbepaalde
Zij
worden opgezegd door
van de contracterende
mits een opzegging van 6
maanden, betekend bij aangetekend schrijven aan de
van het
Nationaal Paritair
voor de Zeevisserij.

