PARITAIR SUBCOMITÉ VO3R LE HAVEN VAN GENT
Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2010 tot 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 - Vrijstelling aanbieding in aanwervingslokaal na dagtaak

In artikel 5.1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 1993 houdende arbeidsregeling voor de losse havenarbeiders, "Codex" genaamd, wordt de voorlaatste alinea als volgt
aangevuld :
"Dezelfde vrijstelling van aanwezigheid is van toepassing indien bij dagtaakwerk of werk in een
flexibele arbeidsregeling op de aan de aanwerving voorafgaande dag tot na 20u effectief gewerkt
werd en dit voor de aanvang van de morgenaanwerving door de werkgever aan de VDAB werd
gemeld."
Artikel 3 - Wijziging teksten codex

De tekst van de "Codex" die ingevoige bovenstaande bepaling wordt gewijzigd, is als bijiage bij
deze coilectieve arbeidsovereenkomst gevoegd en maakt er integraal deel van uit.
Artikel 4

Alle 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 8 november 2010 en wordt afgesloten voor onbepaaIde 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.
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FFI

De aanwerving van havenarbeiders geschiedt in het aanwervingslokaal van
de Singel.
Van maandag tot en met vrijdag gebeuren de aanwervingen op volgende
tijdstippen :
- morgenaanwerving : van 7u tot 7u20
- middagaanwerving : van 12u40 tot 13u
Op zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen of op de paritair vastgelegde vervangingsdagen van de wettelijke feestdagen, is het aanwervingslokaal gesloten.
De havenarbeiders dienen stipt bij het begin van de aanwervingszittingen in
het aanwervingslokaal aanwezig te zijn.
Na het verrichten van een voile namiddagshift dient een havenarbeider zich
nochtans niet aan te bieden op de morgenaanwerving van de volgende dag.
Dezelfde vrijstelling van aanwezigheid is van toepassing indien bij dagtaakwerk of werk in een flexibele arbeidsregeling op de aan de aanwerving
voorafgaande dag tot na 20u effectief gewerkt werd en dit voor de aanvang
van de morgenaanwerving door de werkgever aan de VDAB werd gemeld.
Iedere werknemer is ertoe gehouden alle havenwerk te aanvaarden dat hem
aangeboden wordt.

