PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVEN VAN GENT
Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 1999 tot wijziging van de
arbeidsovereenkomst van 16 december 1993 houdende arbeidsregeling voor de

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die
onder
het Paritair Subcomite voor de haven van Gent en op de havenarbeiders, andere dan in vast
dienstverband (losse havenarbeiders genaamd), die ze tewerkstellen.

Artikel 2 - Territoriale bevoegdheid
Ter verduidelijking van het advies van
het
paritair
voor het
als
het paritair subcomite voor de haven van Gent, en aansluitend bij de reeds in het Belgisch
Staatsblad gepubliceerde voorgenomen bevoegdheidswijziging, wordt aan artikel 1.4 van de
collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 1993 houdende arbeidsregeling voor de losse
havenarbeiders van de haven van Gent, hierna "Codex" genaamd, in fine volgende bepaling
toegevoegd :
"... ; bedoeld wordt de brug die de verbinding
Spanjeveerstraat en

over de Moervaart tussen de

Artikel 3 Er wordt een artikel

ingevoegd dat als

:

: weekendtoeslag
Voor
op weekend- en feestdagen is met ingang op 1 november 1999 een
weekendtoeslag verschuldigd. Het bedrag en de modaliteiten werden vastgelegd bij
afzonderlijke collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 1999 gesloten in het
paritair subcomite voor de haven van Gent."

Artikel 4 - Wijziging teksten codex
De teksten van de "Codex" die ingevolge bovenstaande bepaling worden gewijzigd, zijn als bijlage
bij deze collectieve arbeidsovereenkomst gevoegd en
er integraal
van uit.

Artikel 5
Alie betwistingen omtrent deze C.A.O. vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomite van
de haven van Gent.
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Dit akkoord treedt in werking op 1 november 1999 en wordt afgesloten voor onbepaalde tijd. Elk
der contracterende partijen kan het opzeggen mits een opzeggingstermijn van zes maanden die bij
een ter post aangetekende brief wordt betekend aan de Voorzitter van het Paritair Subcomite voor
de haven van Gent.

1.4

TERRITORIALE BEVOEGDHEID

Het Gentse havengebied is bepaald bij de Koninklijke Besluiten van
23.1.1973) en van 12.8.1974 (B.S. 10.9.1974).

De eerste grenslijn begint aan het linkerhoekhuis van de Dampoortstraat en het Dok,
doorsnijdt het Handelsdok langs een
lopende over de Dampoortbrug naar het
rechterhoekhuis van het Octrooiplein en de Koopvaardijlaan, de oostelijke aflijning
van de Koopvaardijlaan tot aan de Afrikalaan; de oostelijke aflijning van de Afrikade ringspoorweg tot aan het kruispunt van de Vliegtuiglaan en de
Hoge Weg, de oostelijke aflijning van de President J.F. Kennedylaan tot aan de
noordelijke
de grens van het grondgebied tot aan de westelijke trekweg
in
tot juist voor de Ringvaart waar de westelijke aflijning wordt
gevolgd van de Rijksweg tot over de wegbrug (W 18), gaat langs de Pantserschipstraat, de Zeestraat, de Wondelgem- en
waarvan zij de aflijning
tot aan de stuw van het
doorsnijdt het eilandje van de Tolhuissluis en de
stroomopwaartse sluisdeur van het Tolhuissas, loopt langs de huizen der Sassekaai,
tot aan de Muidebrug, doorkruist de Voormuide; bezoomt de huizen van het Dok
(pare huisnummers), van het Stapelplein en het Dok (onpare huisnummers) tot aan
de hoek van de Dampoortstraat, waar zij
uitgangspunt weer bereikt.
De tweede grenslijn bepaalt de binnenomtrek der haven volgens een kringloop, die
begint aan het gebouw gelegen hoek Muidepoort en Houtdoklaan, doorsnijdt de
Muidepoort en bezoomt de huizen van de Terneuzenlaan. Zij doorsnijdt verder de
ringspoorweg, loopt langs de afsluiting van die spoorweg tot aan de Meulestedesteenweg, doorsnijdt de Voorhavenlaan, loopt langs de oostelijke aflijning van de
volgt de oostelijke aflijning van de
tot aan de
noordzijde van het Redersplein, de noorderaflijning van de Meeuwstraat om zo de
Port Arthurlaan te bereiken, waarvan zij de westeraflijning volgt tot aan de Pauwstraat, die zij doorsnijdt, evenals de ringspoorweg om de gronden te bezomen ten
westen van het Houtdok tot aan de Muidepoort, volgt dan de westelijke aflijning
van de Houtdoklaan, waar zij haar uitgangspunt vervoegt.
Ten slotte een strook van 50 meter breed langs beide oevers van het gedeelte van
de Ringvaart gelegen tussen het Kanaal van Terneuzen en de
te Evergem, en
tevens een strook van 50 meter breed langs beide oevers van het gedeelte van de
Moervaart gelegen tussen het Kanaal van Terneuzen en de Bailybrug te Mendonk ;
wordt de brug die de verbinding
over de Moervaart tussen de
Spanjeveerstraat en Mendonkdorp.

van

WEEKENDTOESLAG

Voor shiftwerk op weekend- en feestdagen is met ingang op 1 november 1 999 een
weekendtoeslag verschuldigd. Het bedrag en de modaliteiten werden vastgelegd bij
afzonderlijke collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december
gesloten in het
paritair
voor de haven van Gent.

van

Bericht voorgenomen bevoegdheidswijziging op 27.04.99 in BS
Fabricom
Ontwerp van antwoord werd op 02.05.00 ter
aan Mr. Rombouts verstuurd
Eerst moet een KB tot wijziging van de bevoegdheid van PC 301 opgemaakt worden, dit wordt
ter advies voorgelegd aan de Raad van State, daana
KB ter ondertekening naar kabinet
verstuurd worden, na ondertekening door koning, publicatie in BS. (KB wordt ten vroegste
in September 2000)
Daarna dient procedure zich te herhalen voor de bevoegdheidswijziging van het
AE zou 1 KB willen maken voor deze bevoegdheidswijziging en deze van het
Brussel-Vilvoorde, maar voor deze laatste moet het bericht tot wijziging nog in BS gepubliceerd
worden, daarna eventuele
behandelen,

