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COLLECTIEVE ARBEID9OVEREENKOMST van 31 januari 2006
gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen,
"Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen" genaamd
houdende
WIJZIGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST
betreffende de
LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN VAN DE VAKLUI
VAN 6 DECEMBER 2004,
"CODEX VAKLUI" 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 vaklui die zij tewerkstellen.
ARTIKEL 2

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wijzigt de collectieve arbeidsovereenkomst van
6 december 2004 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de vaklui, "Codex vaklui"
genaamd. (Overeenkomst geregistreerd onder nummer 073712/CO/30101)
ARTIKEL 3

In artikel 30, wordt het barema vervangen door het barema in bijlage, van toepassing vanaf
1 januari 2006.
ARTIKEL 4

Een artikel 34 wordt toegevoegd:
" Artikel 34
Boven op het verdiende loon ontvangen de vaklui een forfaitaire vergoeding voor de
verplaatsing van het aanwervingsbureau naar de plaats van tewerkstelling.
Deze vergoeding "walking time" genaamd bedraagt:
- voor de vaklui die deze vergoeding reeds vôôr 01 januari 2006 ontvingen 4,35 EUR per
shift;
- voor de vaklui die deze vergoeding op 01 januari 2006 niet ontvingen 1,00 EUR per shift."
ARTIKEL 5

In artikel 47 wordt in de tweede alinéa "24,92" vervangen door "26,20".
ARTIKEL 6

In artikel 48 worden in punt 4 volgende punten per artikel aangepast:
0408
0409
0410
0411
0412

Damesschoenen "2.316" wordt vervangen door "1.853";
Lage schoenen type 3 zwart "2.679" wordt vervangen door "1.340";
Lage schoenen type 3 bruin "3.918" wordt vervangen door "1.959";
Hoge schoenen type 3 zwart "3.515" wordt vervangen door "1.758";
Hoge schoenen type 3 bruin "3.673" wordt vervangen door "1.837".

ARTIKEL 7

In artikel 56 wordt "26" vervangen door "25".

ARTIKEL 8

In artikel 61 wordt in de tweede alinéa "26" vervangen door "25".
ARTIKEL 9

Een artikel 97 wordt toegevoegd:
"Artikel 97
Met
ingang
van
het
vakantiedienstjaar
2005
worden
er
bijkomende
anciënniteitsvakantiedagen toegekend aan diegene die beslissen om hun aanvraag om op
verminderde arbeidsongeschiktheid "VA" te gaan uit te stellen:
1.

De vaklui die in het vakantiedienstjaar waarin zij 58 jaar worden geen aanvraag
indienen om op "VA" te gaan, krijgen voor het overeenkomstige vakantiejaar 2 extra
anciënniteitsvakantiedagen. Daarna krijgen zij per vakantiedienstjaar dat zij hun "VA"
hebben uitgesteld 1 bijkomende anciënniteitsdag in het overeenkomstige vakantiejaar;

2.

De vaklui die in 2005 reeds ouder zijn dan 58 jaar en nog geen aanvraag hebben
ingediend om op "VA" te gaan, krijgen voor het vakantiejaar 2006 2 extra
anciënniteitsvakantiedagen. Na 2006 krijgen zij per vakantiedienstjaar dat zij hun "VA"
hebben uitgesteld 1 bijkomende anciënniteitsdag in het overeenkomstige vakantiejaar."

ARTIKEL 10

In artikel 101 worden volgende twee perimeters toegevoegd:
"Achtmaal (NL), Appels, Axel (NL), Baal, Baardegem, Baasrode, Beerse,
Begijnendijk, Beigem, Berg, Bergen-Op-Zoom (NL), Berlare, Boortmeerbeek,
Buggenhout, Buken, Dakman, Denderbelle, Diegem, Donk, Eksaarde,
Erps-Kwerps, Essen, Gijzegem, Grembergen, Grimbergen, Halsteren (NL)
Hamme (Brabant), Heerle (NL), Herdersem, Hever, Hoogerheid (NL), Hulst (NL)
Humbeek, Kampenhout, Keerbergen, Kobbegem, Koewacht (NL),
Krabbendijke (NL), Kruiningen (NL), Lamswaarde (NL), Lebbeke,
Lokeren, Machelen, Mariekerke, Mazenzele, Meise, Meldert, Melsbroek,
Merchtem, Mespelare, Moerbeke, Moerzeke, Mollem, Moorsel, Morkhoven,
Nederokkerzeel, Nederoverheembeek, Nispen (NL), Noorderwijk, Opwijk,
Ossenisse (NL), Oudegem, Perk, Peutie, Relegem, Rijmenam,
Rilland-Bath (NL), Roosendaal (NL), Rotselaar, Rucphen (NL),
Schijf (NL), Schoonaarde, Schriek, Sint-Gillis-Bij-Dendermonde,
Sint-Jansteen (NL), Steenokkerzeel, Strombeek-Bever, Tildonk,
Tremelo, Vilvoorde, Vogelwaarde (NL), Wachtebeke, Walsoorden (NL),
Wambeek, Weert, Wemmel, Werchter, Wernhout (NL), Wespelaar,
Wiekevorst, Wieze, Woensdrecht (NL), Wolvertem, Wouw (NL), Wouwse
Plantage (NL), Zaamslag (NL), Zandberg (NL), Zuiddorpe (NL), Zundert (NL) 3,12 EUR
Affligem, Bekkerzeel, Betekom, Booischot, Dendermonde, Essene,
Everberg, Evere, Ganshoren, Gierle, Groot-Bijgaarden, Haacht, Herent,
Hofstade (O-VI), Hoogstraten, Hulshout, Kalken, Koekelberg, Kortenberg,
Kruisland (NL), Laken, Meerbeek, Nossegem, Olen, Overmere, Poederlee,
Sint-Stevens-Woluwe, Sprundel (NL), Uitbergen, Ulriks-Kapelle, Veltem
Beisem, Vosselaar, Wezemaal, Wijgmaal, Winksele, Zegge (NL), Zèle,
Zellik, Zeveneken

3,34 EUR

Het bedrag van de perimeter Overige "3,12 EUR" wordt vervangen door " 3,54 EUR".
ARTIKEL 11

Aan de titel van "Afdeling 6. - JAARLIJKSE PREMIE" wordt "... EN GESCHENKEN IN
SPECIËN" toegevoegd.
ARTIKEL 12

Een artikel 113 wordt toegevoegd:

" Artikel 113
Overeenkomstig de wettelijke modaliteiten ter zake ontvangen de vaklui ter gelegenheid van
hun pensionering een geschenk in speciën ten bedrage van 35 EUR per jaar anciënniteit als
vakman of havenarbeider en dit met een maximum van 875 EUR."
ARTIKEL 13

In artikel 121 wordt in de tweede alinéa het bedrag " 13,26 EUR" vervangen door " 16,00
EUR".
ARTIKEL 14

Een artikel 123 wordt toegevoegd:
" Artikel 123
De vaklui die de leeftijd van 58 jaar bereikt hebben en van wie de gedeeltelijke verminderde
arbeidsgeschiktheid door de arbeidsgeneesheer bevestigd wordt, kunnen overgaan naar een
régime van één of twee inactiviteitsdagen per week. Deze inactiviteitsdagen worden in
onderling overleg tussen werkgever en werknemer vastgelegd."
ARTIKEL 15

In artikel 131 wordt in punt 4 de tweede zin vervangen door volgende zin:
"Drie dagen door de werknemer te kiezen binnen een période van dertig dagen na de
bevalling."
ARTIKEL 16

In artikel 161 wordt in het vierde gedachtestreepje "18 maanden" vervangen door "24
maanden" en in het laatste gedachtenstreepje "1 juli 2001" door "1 april 2005".
ARTIKEL 18

Een artikel 162 wordt toegevoegd:
"Artikel 162
Bij een dodelijk arbeidsongeval wordt volgende tegemoetkoming betaald:
-

2.500 EUR aan de samenwonende partner van het slachtoffer, verhoogd met 500 EUR
per kind ten laste;

-

1.500 EUR aan de ouders van het slachtoffer indien het slachtoffer nog bij hen inwoonde."

ARTIKEL 19

Deze collectieve arbeidsovereenkomst gaat in op 01 april 2005 en is gesloten voor
onbepaalde duur tenzij anders is bepaald.
Elk van de contracterende partijen kan ze opzeggen mits een opzeggingstermijn van 3
maanden welke bij 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, welke uitwerking heeft de derde dag na datum van verzending.

Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2006
gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen,
"Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen" genaamd
houdende
WIJZIGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST
betreffende de
LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN VAN DE VAKLUI
VAN 6 DECEMBER 2004,
"CODEX VAKLUI" genaamd

Lonen geldig vanaf de morgenshift van 01 januari 2006 (indexcijfer van 116,06 tôt 117,91)
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ongeschoolde
dagshift
morgenshift
namiddagshift
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zaterdag
zon- en feestdag

geoefende
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morgenshift
namiddagshift
nachtshift
zaterdag
zon- en feestdag

geschoolde
dagshift
morgenshift
namiddagshift
nachtshift
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zon- en feestdag

buiten catégorie
dagshift
morgenshift
namiddagshift
nachtshift
zaterdag
zon- en feestdag

Nachtshift voorafgaand aan zon- en feestdagloon is zondagloon.
NB: + vaste premie 5,28 EUR.

