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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST van 13-06-2005
gesloten in het
NATIONAAL PARITAIR COMITE DER HAVEN VAN ANTWERPEN
houdende
WIJZIGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST
VAN 06-12-2004
betreffende de
LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN VAN DE HAVENARBEIDERS VAN
HET ALGEMEEN CONTINGENT,
"CODEX ALGEMEEN CONTINGENT" genaamd

ARTIKEL 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die onder de
bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen "Nationaal
Paritair Comité der Haven van Antwerpen" genaamd, en op de havenarbeiders van het
algemeen contingent die zij tewerkstellen.

ARTIKEL 2

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wijzigt de collectieve arbeidsovereenkomst van
6 december 2004 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de havenarbeiders van
het algemeen contingent, genaamd "Codex algemeen contingent".
ARTIKEL 3

In artikel 35 wordt punt a) punt b) en punt b) wordt punt c).
Er wordt een nieuw punt a) toegevoegd:
"a) Voor het afwerken van schepen, ongeacht de goederen, mag in elke shift overgewerkt
worden."
ARTIKEL 4

In artikel 155 wordt volgende bepaling toegevoegd:
"Uitzondering: bij behandeling van één uniforme (identieke) partij conventioneel stukgoed
(uitgezonderd roro en containers) behandeld door één enkele ploeg die op één locatie werkt
en die bij lading of lossing vooraf of achteraf kan worden afgeteld volstaat het een
chef-markeerder tewerk te stellen. De chef-markeerder wordt in dit geval ontlast van de
andere taken zodat hij de werkzaamheden kan opvolgen. Indien de werkgever zich op
regelmatige basis op deze afwijkende clausule wenst te beroepen, dient hij dit te melden aan
het Bestendig bureau."

ARTIKEL 5

In artikel 493 wordt na de eerste zin volgende bepaling toegevoegd:
"Indien het begeleiden van de chauffeur en/of het leggen van hout niet noodzakelijk is dan
kan de werkgever opteren voor de verdeling 3 buiten boord en 3 aan boord of 4 buiten boord
en 2 aan boord. De havenarbeiders algemeen werk buiten boord blijven onder kraanbereik."

ARTIKEL 6

Een artikel 493 bis wordt toegevoegd.
"Artikel 493 bis - Uitbreidinq ploeg bii bepaalde commodities
Indien tijdens de shift hoofdzakelijk onderstaande commodities behandeld worden, dan
moeten er meer havenarbeiders algemeen werk ingezet worden. Het betreft bij wijze van
voorbeeld volgende commodities:
-

scheepsplaten vanaf 12 meter: 8 havenarbeiders aigemeen werk;

-

cast iron pipes van zodra er aangeslagen wordt met 8 haken: 8 havenarbeiders algemeen
werk;

-

losse drums: 8 havenarbeiders algemeen werk."

ARTIKEL 7

In artikel 771, punt 4 wordt in de 2de zin de woorden "... tijdens de twaalf dagen te rekenen
vanaf de dag der bevalling." vervangen door "... binnen een période van dertig dagen na de
bevalling."
ARTIKEL 8

Deze CAO treedt in voege op 13-06-2005. Zij wordt voor onbepaalde tijd gesloten. Elk van
de contracterende partijen kan ze opzeggen mits een opzeggingstermijn van 3 maanden
welke met een ter post aangetekende brief wordt betekend aan de voorzitter van het Paritair
Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der Haven van
Antwerpen" genaamd.

