Paritair subcomité voor de haven van
Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der
Haven van Antwerpen" genaamd

Collectieve
van
arbeidsovereenkomst
4 mei 2011 houdende vvijziging van de collectieve
arbeidsovereenkomst betreffende de bon- en
arbeidsvoorwaarden van de havenarbeiders van
het logistiek contingent van 6 december 2004,
"Codex logistiek contingent" genaamd.
Art. 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is
van toepassing op de werkgevers die
ressorteren onder de bevoegdheid van het
Paritair Subcomité voor de Haven van
Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der
Haven van Antwerpen" genaamd en op de
havenarbeiders van het logistiek contingent die
zij tewerkstellen.
Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst
wijzigt de collectieve arbeidsovereenkomst van
6 december 2004 betreffende de loon- en
arbeidsvoorwaarden van de havenarbeiders van
het logistiek contingent, "Codex logistiek
contingent" genaamd.
Art. 3. Artikel 283 wordt ais volgt gewijzigd:
"Havenarbeiders die toch het slachtoffer zouden
worden van geweld, pesterijen ,of ongewenst
seksueel gedrag op het werk. kunnen voor
opvang en bijstand, en voor het indienen van
een klacht, terecht bij de vertrouwenspersoon
en/of de preventieadviseur.
Ais preventieadviseur werd aangeduid:
mevrouw Caroline Lanckriet
Medimar
Brouwersvliet 33
2000 Antwerpen
tel. 03 — 221 98 11
email: psychosociaal@medimar.be
Ais vertrouwenspersoon werd aangeduid:
mevrouw Ann Verhaeghe
Medimar
Brouwersvliet 33
2000 Antwerpen
tel. 03 — 221 98 11
email: psychosociaal@medimar.be "
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Art. 4. Artikel 291 paragraaf 2 wordt ais volgt

gewijzigd:

"Zij is gesloten voor onbepaalde tijd,
uitgezonderd artikelen 17a), 96, 97, 111, 115,
117, 136, 156 die tot en met 30-06-2011 van
toepassing zijn."
Art. 8. Deze collectieve arbeidsovereenkomst

heeft uitwerking met ingang van 1 april 2011 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,
"ts41 ;onaa! Paritair Comité der Haven van
genaamd.
-

