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Paritair Comité voor de Zeevisserij
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N°: 116302/C0/143

Collectieve overeenkomst
m.b.t. aanvullende vergoedingen bij werkloosheidsuitkeringen

De organisaties vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor de Zeevisserij te weten :
- De Rederscentrale, Hendrik Baelskaai 25, 8400 Oostende, vertegenwoordigd door de
Heer Brouckaert,
Het Algemeen Christelijk Vakverbond, Tijdokstraat 18-20, 8380 Zeebrugge,
vertegenwoordigd door Mevrouw Christine de Smedt, secretaris
-

Het Algemeen Belgisch Vakverbond, Heiststraat 3, 8380 Zeebrugge,
vertegenwoordigd door de Heer Renaud Vermote, secretaros

-

De Algemene Centrale der Liberale Vakbonden, Houtkaai 23, 8000 Brugge,
vertegenwoordigd door de Heer Hollebeke, secretaris

zijn overeengekomen wat volgt.

Voorafgaandelijk
Het Koninklijk besluit van 25 mei 1999 wijzigde artikel 14 van het koninklijk besluit van 18
april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974
betreffende de feestdagen.
Aangezien de dagloners die worden tewerkgesteld door de visveilingen worden opgeroepen
in functie van het volume aangevoerde visvangsten en gezien het aantal veilingen per week
(heden 3), kunnen deze dagloners niet worden beschouwd ais zijnde "ononderbroken in
dienst". Bijgevolg hebben zij geen recht op feestdagenloon.
Wel ontvangen de dagloners een werkloosheidsuitkering voor die feestdagen waarop zij niet
tewerkgesteld worden.
De werkgevers die deel uitmaken van het Paritair Comité voor de Zeevisserij zijn bereid een
aanvulling te betalen op de voornoemde werkloosheidsuitkering ander de hierna bepaalde
voorwaarden.

Artikel 1 toepassingsgebied

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers die
tewerkgesteld zijn in de visveilingen te Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge en die in het
bezit zijn van een vislosserskaart die werd afgeleverd door het Nationaal Paritair Comité
voor de Zeevisserij.

Artikel 2 : vervanging van bestaande overeenkomst
Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt integraal de C.A.O. d.d. 22/02/2000
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betreffende aanvullende vergoedingen bij werkloosheidsuitkeringen gesloten in het Paritair
Comité voor de Zeevisserij vanaf de datum van inwerkingtreding.

Artikel 3 : bedrag
Indien de in artikel 1 bedoelde werknemers op een feestdag geen arbeidsprestaties
verrichten en bijgevolg aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering dan zal de
werkgever deze uitkering aanvullen met een bedrag van 49,58 Euro/feestdag.

Artikel 4: RSZ behandeling
Deze aanvullende vergoeding dient te worden beschouwd ais een aanvulling bij een sociaal
zekerheidsvoordeel met name de werkloosheidsvergoeding.
De vergoeding maakt dan ook geen loon uit in de zin van de Loonbeschermingswet van 12
april 1965. Bijgevolg komt de vergoeding ook niet in aanmerking voor de berekening van
sociale zekerheidsbijdragen.

Artikel 5 : toekenningsmodaliteiten
De aanvullende vergoeding zal worden toegevoegd aan de loonberekening van de maand
volgend op de maand waarin de feestdag viel indien de instellingen die belast zijn met de
uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen tegen uiterlijk de 20ste van de maand volgend op
de maand waarin een feestdag valt een nominatieve lijst van rechthebbenden hebben
bezorgd aan de werkgever.
Indien deze lijst niet binnen de voornoemde termijn werd bezorgd, dan zal het bedrag
betaald worden in de maand volgend op de maand waarin de nominatieve lijst met
rechthebbenden werd ontvangen.

Artikel 6: indexering
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De aanvullende vergoeding wordt gekoppeld aan de evolutie van de levensduurte op
dezelfde wijze ais deze van toepassing is in de sub-sector vismijnen (PC 143 kengetal 186).
De som van deze aanvullende vergoeding en de werkloosheidsuitkering mag nooit meer
bedragen dat het gemiddeld bruto dagloon dewelke de werknemer zou ontvangen op een
werkdag.

Artikel 6 : geldigheidsduur
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking met ingang vanaf 1 januari 2013 en
is voor onbepaalde duur gesloten. Zij kan door elk van de partijen per aangetekende brief
gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de Zeevisserij worden opgezegd mits
in acht name van een opzeggingstermijn van 6 maanden.
Opgemaakt te Oostende op 4 juli 2013 in zes exemplaren waarvan één exemplaar bestemd
voor de Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen.
Aile betrokken organisaties verklaren één ondertekend exemplaar ontvangen te hebben.
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