PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVEN VAN GENT
Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2005 tôt wijziging van de collectieve
arbeidsovereenkomst van 16 december 1993 houdende arbeidsregeling voor de losse
havenarbeiders.
Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder
het Paritair Subcomité voor de haven van Gent en op de havenarbeiders, andere dan in vast
dienstverband (losse havenarbeiders genaamd), die ze tewerkstellen.
Artikel 2 - Walking tinte
Ingevolge het nationaal sociaal akkoord 2005-2006 in de havensector, worden in de "Codex" in
artikel 9.3 de bedragen als volgt gewijzigd :
3,59 wordt 4,59
1,80 wordt 2,30
Artikel 3 - Wijziging tekst codex
De tekst van de "Codex" die ingevolge bovenstaande bepalingen wordt gewijzigd, is als bijlage bij
deze collectieve arbeidsovereenkomst gevoegd en maakt er integraal deel van uit.
Artikel 4
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 2006. Het treedt buiten werking op 31 maart 2007.
Gent, 21 december 2005,
Opgemaakt in vier exemplaren,
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Algemeen Belgisch Vakverbond, "A.B.V.V."
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Georges Maes
Secretaris Belgische Transportarbeidersbond, "B.T.B."
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Algemeen Zhristfelijk Vakverbond, "A.C.V."
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Marc Soen
GewestelijK vrijgestelde water ACV-Transport en Communicatie, "ACV-Transcom"
Libérale Vakbond, "A.C.L.V.B."

Koen De Jaeger
Bestendig secretaris regio Gent
Werkgeversverbond der Belgische Zeehavens

A Centrale van de Werkgevers aan de Haven van Gent,
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VERPi.AATSINGSKOSTEN

Voor iedere prestatie ontvangen de havenarbeiders een forfaitaire vergoeding
voor de verplaatsing van het aanwervingslokaal naar de plaats van tewerkstelling en de verplaatsingen binnen het havengebied tijdens de tewerkstelling.
Deze vergoeding, "walking time" genaamd, bedraagt 4,59 EUR.
Twee halve prestaties op een zelfde dag geven siechts aanleiding tôt betaling
van één keer 4,59 EUR.
Wanneer een arbeider na een halve morgendagtaak hetzij zijn erkenninqskaart terugvraagt, hetzij na doorbestelling voor een prestatie op dezelfde dag
niet meer op het werk yerschijnt, zal hem voor de morgenprestatie enkel
2,30 EUR als verplaatsingskosten worden toegekend. Voor de eventuele
prestatie die bedoelde arbeider nog op dezelfde dag zou leveren, wordt het
bedrag van de hem door de tweede werkgever toegekende verplaatsingskosten (4,59 EUR) bij de uitbetaling verminderd met 2,30 EUR.

