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PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE HAVEN VAN GENT
Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2008 houdende het sociaal akkoord
2007-2008 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 - Ploegwisselvergoeding
De logistieker die gedurende een werkweek op initiatief van zijn werkgever wordt afgedeeld in een
andere arbeidsregeling dan oorspronkelijk gepland, kan vanaf 6 februari 2008 binnen onderstaande voorwaarden aanspraak maken op een ploegwisselvergoeding van 5,30 EUR :
- bij wisseling naar de nachtshift : nooit ploegwisselvergoeding
- bij wisseling van nacht-, morgen- of namiddagshift naar dagtaak : nooit ploegwisselvergoeding
- bij elke andere wisseling : wel ploegwisselvergoeding
Deze vergoeding wordt enkel verleend bij de initiële verandering van shift, en niet opnieuw bij de
terugkeer de volgende dag naar de oorspronkelijke arbeidsregeling.
Hierbij wordt rekening gehouden met de alternerende arbeidsregeling van brigadiers/ploegbazen
op de kolenterminals. In dit geval geldt binnen de bovenstaande beperkingen siechts een
ploegwissel indien afgeweken wordt van de oorspronkelijk voorziene rotatie.

artikel 3 - langlopende overeenkomsten
Aile langlopende overeenkomsten buiten deze beschreven en omvat in onderhavige collectieve
arbeidsovereenkomst, blijven behouden voor de duur van dit sociaal akkoord.

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 5 - 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 januari 2007, 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, 6 februari 2008

