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

Collectieve arbeidsovereenkomst van
21 december 2011 houdende wijziging 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 142 wordt ais volgt gewijzigd:
"Voor de geboorte van een kind waarvan de
wettelijke verwantschap langs vaderszijde
vaststaat heeft enkel de werknemer die de
wettelijke vader is van het kind recht op 10 dagen
geboorteverlof.
Voor de geboorte van een kind waarvan de
wettelijke verwantschap niet langs vaderszijde
vaststaat heeft de werknemer die gehuwd is,
wettelijk samenwoont of duurzaam samenwoont
met de moeder van het kind recht op 10 dagen
geboorteverlof. Het recht op geboorteverlof komt
hierbij in dalende volgorde toe aan de werknemer
die op het ogenblik van geboorte:
• gehuwd is met de moeder van het kind;
• wettelijk samenwoont met de moeder van
het kind, en bij wie het kind zijn
hoofdverblijfplaats heeft;
sedert
een onafgebroken periode van drie
•
jaar voorafgaand aan de geboorte
samenwoont met de moeder van het kind,
en bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats
heeft. Het bewijs van samenwoning en
hoofdverblijf wordt geleverd aan de hand
het
uittreksel
uit
een
van
bevolkingsregister.
Het bewijs van partnerschap in het kader van
geboorteverlof dient steeds door de werknemer
geleverd te worden door:

•
•
•

de huwelijksakte,
een bewijs van wettelijke samenwoning,
een uittreksel uit het bevolkingsregister
Waaru it-de-insch rijvi n g -o etz-elfd e-a d res
blijkt gedurende minstens drie
onafgebroken jaren voorafgaand aan de
geboorte.

In het kader van feitelijke of wettelijke
samenwoning is bovendien vereist dat tussen de
werknemer en de partner geen band van
bloedverwantschap bestaat die leidt tot een
huwelijksverbod.
Flet geboorteverlof:
• kan slechts eenmaal worden opgenomen
voor één en hetzelfde kind,
• kan niet gecombineerd worden met het
recht op moederschapsverlof,
• wordt in mindering gebracht op het
eventueel later te nemen adoptieverlof
indien het betrekking heeft op hetzelfde
kind.
De werknemer dient de dagen geboorteverlof te
nemen binnen een periode van 4 maanden vanaf
de dag van de bevalling. De werknemer dient
deze dagen niet noodzakelijk in één keer op te
nemen.
De havenarbeiders dienen deze dagen aan te
vragen bij Cepa. Zij dienen steeds het akkoord te
hebben van hun werkgever.
De werknemer ontvangt voor de eerste 3 dagen
van het geboorteverlof de vergoeding zoals
vermeld in artikel 139. Tijdens de volgende 7
dagen van het geboorteverlof ontvangt de
werknemer een uitkering die ten laste valt van het
stelsel van de ziekte- en invaliditeitsverzekering."
Art. 4. Deze collectieve arbeidsovereenkomst
heeft uitwerking met ingang van 21 december
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,
"Nationaal Paritair Comité der Haven van
Antwerpen" genaamd.

