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PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE HAVEN VAN GENT
Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2017 houdende de verlenging van sommige
lopende collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur aan de Gentse haven.

artikell
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder
het Paritair Subcomité voor de haven van Gent en op de werknemers die ze tewerkstellen.

artikel 2 - duurtijd
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juni 2016.
Zij wordt gesloten voor bepaalde duur en houdt op van toepassing te zijn op 31 december 2017.

artikel 3 - tijdelijke verlenging collectieve arbeidsovereenkomsten
Volgende collectieve arbeidsovereenkomsten worden vanaf 1 juni 2016 verlengd tot 31 december
2017:
Collectieve arbeidsovereenkomst
van 21 december 2005 houdende het sociaal akkoord
2005-2006 voor de Gentse havenarbeiders van het algemeen contingent (artikel 7) (geregistreerd op 24/01/2006 onder het nummer 78230)
Collectieve arbeidsovereenkomst
van 17 november 2004 houdende invoering van een
VA-stelsel voor de Gentse havenarbeiders van het aanvullend contingent (geregistreerd op
17/12/2004 onder het nummer 73242)
Collectieve arbeidsovereenkomst
voor de Gentse havenarbeiders
onder het nummer 122067)

van 31 maart 2014 houdende het sociaal akkoord 2013-2014
van het algemeen contingent (geregistreerd op 07/07/2014

Collectieve arbeidsovereenkomst
van 13 mei 2014 (geregistreerd op 17/07/2014 onder het
nummer 122569 - algemeen verbindend verklaard bij KB van 10/04/2015, BS 22/05/2015) tot
wüziging en verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst
van 9 oktober 1975 tot
vaststelling van de voordelen toegekend ten laste van het Fonds voor Bestaanszekerheid aan
de haven van Gent (geregistreerd op 09/12/1975 onder het nummer 3606 - algemeen
verbindend verklaard bij KB van 5/4/1976, BS 9/11/1976)
Colledleve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2009 (geregistreerd op 05/08/2009 onder het
nummer 93423) tot wüziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 1993 tot
vaststelling van een tussenkomst in de verplaatsingskosten voor de havenarbeiders en vaklui
aan de Gentse haven (geregistreerd op 02/07/1993 onder het nummer 33160).
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