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Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2017
houdende
wljzlgmg
van
de
collectieve
arbeidsovereenkomst
betreffende
de loon- 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 met registratienummer
74130/CO/301 0100
betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de
havenarbeiders van het logistiek contingent, "Codex
logistiek contingent" genaamd.
Art. 3. In artikel 65 worden de bedragen "5,35" en
"4,26" respectievelijk vervangen door de bedragen
"6,70" en "5,61".
Art. 4. In artikel 77 wordt volgende tekst geschrapt:
"618 UVEX Airwing helm korte klep
336"
"619 UVEX Airwing helm lange klep
336.
In artikel 77 wordt volgende tekst toegevoegd na de
tekst "630 muts Beanie
71":
"631 helm geel
.460"
Art. 5. Artikel 88, alinea 2 wordt vervangen door
volgende
tekst:
"De fruitsorteerder
kan
de
herverdelingsdag, na het verstrijken van 2 weken na
het bereiken van de 25 rechtgevende
dagen,
opnemen mits akkoord van de werkgever."
Art. 6. Artikel 89 wordt opgeheven.
Art. 7. In artikel 211, 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."
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Art. 7. In artikel255 worden de woorden "of circulaire
check" geschrapt.
Art. 8. In artikel 267 worden de woorden "of op de
circulaire check" geschrapt.
In hetzelfde artikel 267 alinea 3 worden de woorden
"ofwel
bij CEPA ter beschikking
gehouden,"
geschrapt.
Art. 9. In artikel 280, alinea 5 wordt het woord
"bedrijfsgeneesheer"
vervangen door het woord
"preventieadviseu r-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. 10. 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.

