PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVEN VAN GENT
Collectieve arbeidsovereenkomst van 8
2000 tot wijziging van de
arbeidsovereenkomst van 16 december 1993 houdende arbeidsregeling voor de
havenarbeiders.
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.
-

In de eerste alinea van
6.10 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december
1993 houdende arbeidsregeling voor de losse havenarbeiders van de haven van Gent, hierna
"Codex" genaamd, worden de woorden
op ieder ogenblik vanaf
door de
woorden "aanvangen op elk heel uur vanaf
Met "heel uur" wordt bedoeld : 6u, 7u, 8u, 9u
Artikel 3 - Wijziging tekst codex
De tekst van de "Codex" die ingevolge bovenstaande bepaling wordt gewijzigd, is
deze collectieve arbeidsovereenkomst gevoegd en
er integraal
van uit.

bijlage bij

Artikel 4
betwistingen omtrent deze C.A.O. vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomite van
de haven van Gent.
Dit akkoord treedt in werking op 15 mei 2000 en wordt afgesloten voor onbepaalde tijd. Elk der
contracterende
kan het opzeggen
een opzeggingstermijn van zes
die bij
een ter post aangetekende brief wordt betekend aan de Voorzitter van het Paritair Subcomite voor
de haven van Gent.

-
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6.10

WERK OP ZATERDAG, ZONDAG EN FEESTDAG

- Daqtaak
Voor tewerkstelling in dagtaak op zaterdag, zondag en feestdag bestaan geen vastgestelde begin- en einduren. De tewerkstelling kan aanvangen op elk heel uur vanaf 6u, en
eindigt ten laatste
22u.
Er
voor dagtaakwerk een minimumprestatie van 3u45 (halve dagtaak).
Indien hierna wordt verder gewerkt, wordt aan de
vooraf een half uur
betaalde rust gelaten.
Na deze rusttijd kan gedurende drie keer een uur worden verder gewerkt, waarbij het
loon verschuldigd is per begonnen uur.
Indien na een arbeidsprestatie,
hierboven beschreven, alsnog wordt verder
gewerkt, is voor de verdere arbeidsduur de gewone regeling van het overwerk na
dagtaak van toepassing, zoals vastgelegd in de artikelen 6.9 en 9.8 van deze codex.
Een minimumprestatie gevolgd door een uur, blijft aanzien
langere arbeidsprestatie wordt als een voile taak beschouwd.

een halve prestatie ;

- Shift
Shiftwerk op zaterdag, zondag en feestdag is mogelijk zoals op werkdagen.
Bij tewerkstelling tussen 22u en 5u45

steeds de voile

worden betaald.
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