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Paritair
subcomité
voor
de
Antwerpen,
"Nationaal
Paritair
Haven van Antwerpen" genaamd

haven
Comité

van
der

Collectieve arbeidsovereenkomst
van 2 februari
2015 houdende wijziging van de statuten van het
compensatiefonds
voor bestaanszekerheid
haven van Antwerpen, opgericht bij de beslissing
van 28 november 1963 en 6 februari 1964 van het
Gewestelijk
Paritair
Comité der haven
van
Antwerpen, « Nationaal Paritair Comité der haven
van Antwerpen » genaamd, tot instelling van een
fonds voor bestaanszekerheid
en tot vaststelling
van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard
bij koninklijk besluit van 7 juli 1964.
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
erkende havenarbeiders
van het algemeen
contingent en van het logistiek contingent en op
de vaklui.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wijzigt de
statuten van het Compensatiefonds voor
Bestaanszekerheid - Haven van Antwerpen op
hierna vermelde wijze:
Art. 2. In artikel 3 punt a) 1. worden de woorden
"minerai-man of minerai-dekman" geschrapt. De
komma
tussen
de
woorden
"kuiper"
en
markeerder" wordt vervangen door het woord "of".
Art. 3. In artikel 3 punt a) 2. worden de woorden
"minerai-man of minerai-dekman" geschrapt. De
komma
tussen
de
woorden
"kuiper'
en
markeerder" wordt vervangen door het woord "of".
Art. 4. In artikel4 wordt §6 opgeheven.
Art. 5. In artikel 4 §17 worden de woorden "45
jaar" vervangen
door de woorden "14.040
voltijdse loopbaandagen".
Art. 6. In artikel 6 wordt volgende tekst
opgenomen: "Uitgezonderd de beslissingen
waarvan sprake in de artikelen 7 tot en met 9 van
het koninklijk besluit van 5 juli 2004 betreffende
de erkenning van havenarbeiders in de
havengebieden die onder het toepassingsgebied
vallen van de wet van 8 juni 1972 betreffende de
havenarbeid, kan tegen de beslissingen van de
administratieve commissie beroep aangetekend
worden bij het Fonds. Het beroep moet bij een ter
post aangetekende brief aan het
Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid -

t

c>

Haven van Antwerpen, Brouwersvliet 33 bus 7,
2000 Antwerpen worden toegezonden, binnen
een termijn van 60 dagen na ontvangst van de
beslissing. Het beroep werkt niet opschortend."

Art. 7. Deze collectieve arbeidsovereenkomst
gaat in op 1 januari 2015 en is gesloten voor
onbepaalde duur.
Elk van de contracterende partijen kan ze
opzeggen mits een opzeggingstermijn van 3
maanden die 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, die uitwerking heeft de
derde dag na datum van verzending.

