PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVEN VAN GENT
Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2005 houdende het sociaal akkoord
2005-2006 voor de Gentse havenarbeiders van het algemeen contingent
- kraanmannen vast dienstverband -.
artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder
het Paritair Subcomité voor de haven van Gent en de kraanmannen (vast dienstverband uitdovend statuut) die zij tewerkstellen.
artikel 2 - afscheidspremîe - premie groepsverzekering
De kraanmannen kunnen vanaf 1.1.2006 lastens hun werkgever aanspraak maken op een
afscheidspremie/premie groepsverzekering volgens dezelfde modaliteiten als de havenarbeiders
van het los contingent.
artikel 3 - tijdskrediet
De kraanmannen kunnen lastens hun werkgever bij tijdskrediet (4/5 vanaf 50 jaar - Vi vanaf 53
jaar) aanspraak maken op een bijpassing volgens dezelfde modaliteiten (rechten en plichten) als
de havenarbeiders van het los contingent.
artikel 4 - voordelen vaklui
De kraanmannen kunnen geen aanspraak maken op bijkomende voordelen die in het kader van
het lokaal sociaal akkoord 2005-2006 verleend worden aan de vaklui.
artikel S - Kerstavond en Oudejaarsavond
Behoudens overmacht mogen de kraanmannen op oudejaarsavond en kerstavond het werk
onderbreken om 17u30.
artikel 6 - lokale invulling nationaal sociaal akkoord 2005-2006
De kraanmannen ressorteren onder het sociaal akkoord 2005-2006 voor de havenarbeiders van
het algemeen contingent, gesloten bij CAO van 15 november 2005 in het paritair Comité voor het
havenbedrijf.
Ingevolge hun vast dienstverband kunnen de kraanmannen evenwel geen aanspraak maken op
een vergoeding "walking time" zoals beschreven in artikel 6 van voornoemde CAO.
Deze CAO-bepaling zal voor de betrokken kraanmannen aan de haven van Gent worden nagekomen via een verhoging van de verplaatsingsvergoeding met 1 EUR vanaf 1.1.2006.
artikel 7 - 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 slechts worden uitbetaald aan het gemeenschappelijk vakbondsfront voor
de haven van Gent indien de sociale vrede volledig door de werknemers wordt nageieefd.

NEERIEGGING-DÊPÔT RË8ISTR.-£NREGIs;r,

1 2 -01- 2006

2 4 -01- 2006
NR.
N°

artikel 8 - duurtijd
Aile betwistingen omtrent deze C.A.O. vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité van
de haven van Gent.
Dit akkoord treedt in werking op 1 januari 2005, tenzij een andere ingangsdatum vermeld werd in
het betrokken artikel.
Het artikel 6 wordt gesloten voor bepaaide duur en eindigt op 31 maart 2007.
Het artikel 3 wordt gesloten voor bepaaide duur en eindigt op 31 maart 2009.
De overige bepalingen van het akkoord worden afgesloten voor onbepaaide tijd. Elk der contracterende partijen kan ze 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, 21 december 2005
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