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Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2017
houdende
wIJZiging
van
de
collectieve
arbeidsovereenkomst
betreffende
de loon- en
arbeidsvoorwaarden van de havenarbeiders van het
algemeen contingent van 6 december 2004, "Codex
algemeen 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 algemeen contingent die zij
tewerkstellen.
Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wijzigt
de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december
2004 met registratienummer
73552/CO/301 01 00
betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de
havenarbeiders
van het algemeen
contingent,
"Codex algemeen contingent" genaamd.
Art. 3. In artikel 11, punt 1. wordt het woord "zonen"
vervangen door het woord "kinderen".
Art. 4. In artikel 12, alinea 1 worden de woorden "de
zoon die" vervangen door de woorden "het kind dat".
In artikel 12, alinea 1 tweede gedachtestreepje wordt
de woorden "vader" en "de zoon" respectievelijk
vervangen door de woorden "ouder" en "het kind".
Artikel 12, laatste alinea wordt vervangen door
volgende tekst: "Wanneer het kind van de overleden
havenarbeider ouder is dan 25 jaar dient hij/zij
zijn/haar aanspraak op erkenning te doen gelden
binnen de 2 jaar na het overlijden van zijn/haar
ouder."
Art. 5. Artikel 53, alinea 3 wordt vervangen door
volgende tekst: "Personen die een herberg uitbaten
of waarvan de partner een herberg uitbaat mogen niet
aanwerven."
Art. 6. Artikel 343 wordt vervangen door volgende
tekst: "Het lid van het kaderpersoneel noch zijn/haar
partner mag een herberg."
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Art. 7. In artikel 543 wordt in alinea 3 de woorden
"CSVen" geschrapt.
In artikel 543 alinea 4 wordt de vermelding "Loon K MA - CSV" vervangen door de vermelding "Loon K MA".
In artikel 543 wordt in de tabel "Berekeningswijze
lonen" de vermelding "HA-K-MA-CSV" vervangen
door de vermelding "HA-K-MA". In dezelfde tabel
wordt "CSVen CMAIVD extra shift" vervangen door
"CMA/VD extra shift".
Art. 8. Artikel 570, punt a) wordt vervangen door
volgende tekst: "De havenarbeiders van rang B die
een erkenning van onbepaalde duur hebben kunnen
ten vroegste na een wachtperiode van 18 maanden
na de datum van hun erkenning overgeheveld
worden naar rang A.".
Art. 9. In artikel 604 wordt volgende tekst geschrapt:
"618 UVEX Airwing helm korte kiep
336"
"619 UVEX Airwing helm lange klep
336.
In artikel 604 wordt volgende tekst toegevoegd na de
tekst "630 muts Beanie
71 ":
"631 helm geel
.460"
"632 helm oranje (foreman)
.460
"633 helm wit (ceelbaas)
.460".
Art. 10. Artikel 627, alinea 2 wordt vervangen door
volgende
tekst:
"De
havenarbeider
kan
de
herverdelingsdag, na het verstrijken van 2 weken na
het bereiken van de 25 rechtgevende
dagen,
vastleggen uiterlijk vóór de aanwervingszitting waarin
hij ingedeeld is."
Art. 11. Artikel 678 wordt vervangen door volgende
tekst:
"Er
worden
bijkomende
anciënniteitsvakantiedagen
toegekend
aan
de
havenarbeiders die beslissen om hun aanvraag om
over te stappen naar het stelsel "Verminderde
arbeidsgeschiktheid
(VA)" uit te stellen".
De
havenarbeiders die in het vakantiedienstjaar waarin
zij 55 jaar worden geen aanvraag indienen om over
stappen naar het VA-stelsel
krijgen voor het
overeenkomstige
vakantiejaar
2
extra
anciënniteitsvakantiedagen.
Daarna krijgen zij per
vakantiedienstjaar dat zij de overstap naar het VAstelsel
uitstellen
1
bijkomende
anciënniteitsvakantiedag
in het overeenkomstige
vakantiejaar .

Art. 12. In artikel 811, alinea 2 wordt vervangen door
volgende tekst: "Ingeval de partijen zich niet
verzoenen, beslist het Bestendig Bureau onmiddellijk,
rekening houdende met de regelingen en gebruiken
die van toepassing zijn."
Art. 13. In artikel881 worden alinea 3 en 4 geschrapt.
Art. 14. In artikel 903 worden de woorden "of op de
circulaire check" geschrapt.
In hetzelfde artikel 903, alinea 3 worden de woorden
"ofwel
bij CEPA ter beschikking
gehouden,"
geschrapt.
Art. 15. In artikel 970, alinea 5 wordt het woord
"bedrijfsgeneesheer"
vervangen door het woord
"preventieadviseur-arbeidsgeneesheer".
In dezelfde alinea wordt de laatste zin vervangen
door volgende zin: "De werknemer maakt een
afspraak met de preventieadviseur-geneesheer
die
een formulier gezondheidsbeoordeling
opmaakt met
zijn bevindingen."
Art. 16. In artikel 991 worden de vermeldingen
"31-03-2016"
en
"31-12-2016"
respectievelijk
vervangen door de vermeldingen "31-03-2017" en
"30-09-2017".
Art. 17. Deze collectieve arbeidsovereenkomst
heeft uitwerking met ingang van 29 maart 2017 en
is gesloten voor onbepaalde duur.
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.

