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 aanvullend contingent.

artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder
het Paritair Subcomité voor de haven van Gent en de havenarbeiders van het aanvullend contingent die zij tewerkstellen.
artikel 2 - weekendlonen
Vanaf 1.1.2006 wordt het weekendwerk niet langer verloond op basis van het baremieke
minimum, maar wel op basis van het individuele dagtaakioon van de betrokken arbeider :
- voor zaterdagwerk (tussen 6u en 22u) :
individueel dagtaakuurloon x 7,25 x 150%
- voor zon- en feestdagwerk (tussen 22u de voorafgaande dag tôt 6u de volgende dag) :
individueel dagtaakuurloon x 7,25 x 200%
artikel 3 - Kerstavond en Oudejaarsavond
Behoudens overmacht mogen de arbeiders op oudejaarsavond en kerstavond het werk onderbreken om 17u30.
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 slechts worden uitbetaald 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.
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Dit akkoord treedt in werking op 1 april 2005, tenzij een andere ingangsdatum vermeld werd in
het betrokken artikel.
Het treedt buiten werking op 31 maart 2007.
Gent, 21 december 2005
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