P A RIT AIR SUBCOMITE VOOR DE HAVEN VAN GENT
Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2004 houdende het sociaal akkoord
2003-2004 voor de Gentse vaklui.

artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder
het Paritair Subcomité voor de haven van Gent en de vaklui die zij tewerkstellen.

artikel 2 - hospitalisatiekostenverzekering
Met ingang van 1 juli 2004 kunnen aile vaklui aan de haven van Gent lastens hun individuele
werkgever voor de ganse duur van hun tewerkstelling genieten van een hospitalisatiekostenverzekering waarvan de polisvoorwaarden minstens gelijkwaardig zijn aan de polis die door CEPG
voor de losse havenarbeiders werd afgesloten.
Voormelde ingangsdatum werd gekozen om de werkgevers van de vaklui die nog niet van dit
voordeel genieten, de kans te geven zich administratief in regel te stellen met deze nieuwe
verplichting. De vaklui die wel reeds van dit voordeel genieten behouden vanzelfsprekend dit
voordeel gedurende de période tussen de ondertekening van dit akkoord en 1 juli 2004.

artikel 3 - PBM
Binnen de noodwendigheden van elke ondememing en het takenpakket van elke individuele
vakman zullen de PBM, die nodig zijn voor de werkzaamheden, dezelfde zijn als voor de losse
havenarbeiders. Dit artikel geeft bijgevolg niet noodzakelijk recht op het volledige basispakket
van de losse havenarbeiders.
De bedeling van PBM geschiedt uitsluitend door tussenkomst van de individuele werkgever, de
betrokken vakman kan zich hiervoor zonder het voorafgaand akkoord van zijn individuele
werkgever niet rechtstreeks tôt CEPG wenden.
Voor de realisatie wordt een overgangsfase tôt 1 september 2004 ingebouwd ; deze période kan
volgens de noodwendigheden van elke ondememing in paritair overleg worden verlengd of
ingekort.
Inzake onderhoud, herstelling en periodieke vervanging van PBM blijven de bestaande geplogenheden, zoals die thans in elke individuele ondememing van toepassing zijn, onverkort behouden.
Er wordt met dit artikel dus uitdrukkelijk geen invoering van een semestriële kledijpremie of
invoering van een puntensysteem zoals voor de losse havenarbeiders beoogd.

artikel 4 - sociale vrede
De partijen verklaren dat ze voor de duur van deze overeenkomst aan elkaars eisen hebben
voldaan en dat zij het behoud van de sociale vrede in de haven van Gent zullen waarborgen.
De syndicale premie zal siechts worden uitbetaaid aan het gemeenschappelijk vakbondsfront voor
de haven van Gent indien de sociale vrede volledig door de werknemers wordt nageleefd.

artikel S - duurtijd
Aile betwistingen omtrent deze C.A.O. vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité
van de haven van Gent.

REGISÏR.-ENREGISÏR.
NR.
1

-05- 2QQ »

0 1 -07- 2Û»

W

/uo!2o-*.oL

Dit akkoord treedt in werking op 1 januari 2003, tenzij een andere ingangsdatum vermeld werd in
het betrokken artikel, 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 Subcomité voor de haven van Gent.
Gent, 29 april 2004
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