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PARITAIR

SUBCOMITÉ

VOOR DE HAVEN VAN GENT

Collectieve arbeidsovereenkomst
in elektronische vorm

van 7 juni 2016

houdende

toekenning

van ecocheques

Artikell
Deze collectieve arbeidsovereenkomst
is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder
het Paritair Subcomité voor de haven van Gent en de vaklui en kraanmannen in vast dienstverband (uitdovend statuut) die zij tewerkstellen
en die conform verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten in het nationaal paritair comité voor het Havenbedrijf (PC 301) en/of
het paritair subcomité voor de haven van Gent (PC 301.2) en/of bedrijfsakkoorden
aanspraak
kunnen maken op ecocheques.
Deze overeenkomst
regelt de keuze voor elektronische
ecocheques binnen
ondernemingen voor de in voorgaande alinea genoemde werknemerscategorieën.

de onderworpen

Artikel 2 - overschakeling elektronische ecocheques
De ecocheques waarvan de modaliteiten van toekenning en gebruik in afzonderlijke collectieve
overeenkomsten werden vastgelegd, zullen aan de werknemers bedoeld in artikel 1 in elektronische vorm worden toegekend vanaf 1 mei 2016 (ecocheques verworven op basis van arbeidsprestaties vanaf 1 mei 2015 tot en met 30 april 2016).

Artikel 3 - ter beschikking stelling
De ecocheques in elektronische

vorm worden ter beschikking

gesteld via een erkende uitgever.

Artikel 4 - kaart
De werknemer die geniet van het voordeel van ecocheques in elektronische
drager ter zijn beschikking gesteld (een kaart).

vorm, krijgt gratis een

In geval van verlies of diefstal van de drager, zal de werknemer de kost van vervanging
drager dragen; de modaliteiten hiervan zijn dezelfde als voor de maaltijdchequekaart.
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van de

Artikel 5 - duurtijd
Alle betwistingen omtrent
de haven van Gent.

deze C.A.O. vallen onder de bevoegdheid

van het Paritair Subcomité

van

Dit akkoord treedt in werking op 1 mei 2016 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.
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