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

haven
Comité

van
der

Collectieve
arbeidsovereenkomst
van.
15
september 2015 houdende wijziging van de
collectieve arbeidsovereenkomst
betreffende de
loonen
arbeidsvoorwaarden
van
de
havenarbeiders van het algemeen contingent van
6 december 2004, "Codex algemeen contingent"
genaamd.
Art. 1. Deze colleefleve 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 algemeen contingent
die zij tewerkstellen.
Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst
wijzigt de collectieve arbeidsovereenkomst van 6
december
2004
met
registratienummer
73552/CO/3010100
betreffende
de loon- en
arbeidsvoorwaarden
van de havenarbeiders van
het algemeen
contingent,
"Codex algemeen
contingent" genaamd.
Art. 3. In artikel14 wordt onder punt c) 1. de tekst
van het eerste gedachtestreepje aangepast als
volgt:
"- 12 maanden volledige schorsing van de
arbeidsprestaties;"
Art. 4. In artikel 14 wordt onder c) een punt 5
toegevoegd:
"5. In uitvoering van art.8, § 3 van de cao nr. 103
van de Nationale Arbeidsraad wordt bepaald dat
werknemers vanaf de leeftijd van 50 jaar de
arbeidsprestaties kunnen verminderen met 1/5e ten
belope van 1 dag per week op voorwaarde dat zij
voorafgaand een beroepsloopbaan van tenminste
28 jaar doorlopen hebben."
Art. 5. In artikel 341 wordt een tweede paragraaf
toegevoegd als voigt: "Om als foreman of foremankuiper erkend te worden, dient men bovendien de
opleiding voor nieuwe forelieden te volgen op het
Opleidingscentrum voor Havenarbeiders."
Art. 6. In artikel 772 wordt punt 6 aangepast als
volgt:
"Oproeping
voor
de jeugdkamer
van
de
familierechtbank
als ouder of voogd van een
minderjarig kind: de dag van de oproeping."

Art. 7. Deze collectieve arbeidsovereenkomst
heeft uitwerking met ingang van 1 september
2015 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.

