SUBCOMITE VOOR DE

VAN OOSTENDE EN

C.A.O. van 24 juni 2003 houdende de
2001-2002 voor
van het
CONTINGENT met betrekking
DEELTIJDSE
De

vertegenwoordigt in het Paritair Subcomité voor de haven van Oostende en
te weten:

•
m

m

CD

•
•

-

der Belgische Havens,
Belgisch
Het Algemeen

door de heer A.

vertegenwoordigt door de heer
Vakverbond van België, vertegenwoordigd door mevrouw C. DE

op 24 juni 2003 de hierna vermelde C.A.O. afgesloten voor de havens van Oostende en
Nieuwpoort.
1 - Toepassingsgebied
Deze

arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de havenarbeiders
contingent die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de havens van Oostende
en Nieuwpoort.

Artikel 2 - Deeltijds V.A.-regime
De
bepaalde
voor + 50 jarigen. Dit régime
op

•
•
•
•
•

en vergoeding vormen een stelsel van verminderde prestaties
voor
havenarbeiders aan de
pool
havenarbeiders

> 50 jaar op de dag van toetreding.
van de werkgever: aantal shiften mogen geconcentreerd worden in een paar maanden
zolang het minimum aantal shiften per jaar (132) gepresteerd wordt.
minimum
shiften/jaar - maximum 144
(=± 12 shiften per
van stempelcontrole
van de dagen:
per
en individueel een oplossing
met de werkgever

Vergoeding:
•

beperkt

6 dagen per maand.

:
dient zijn aanvraag
deeltijds Va-régime
in op het secretariaat
op de laatste werkdag van de vierde maand voorafgaand aan de
van de
het deeltijds Va-régime.
kopie van deze aanvraag wordt overgemaakt aan de
voor Arbeidsvoorziening, het uitbetalingsorganisme van
Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort.
De havenarbeider en zijn respectievelijke werkgever(s) komen
de
van deze tewerkstelling en

werkgever, de
en het

een schriftelijk akkoord
die over aan het

secretariaat uiterlijk de laatste werkdag van de tweede
de
het deeltijds Va-régime.

3 - Overgangsregeling voor de période 1/9/2003

voorafgaand aan de

van

en met 31/12/2003

De
bepaalde
en vergoeding vormen een
stelsel van verminderde
prestaties voor + 50 jarigen
geldig voor de période van
en met
Dit régime geldt voor zowel havenarbeiders aan de losse pool
havenarbeiders op
de
Voorwaarden:

•
•

> 50
op de dag van toetreding.
akkoord van de werkgever: aantal
geconcentreerd worden in een paar maanden
het minimum aantal shiften voor de période 09/03
en met 12/03 (44) gepresteerd

•

minimum 44 shiften in de période 09/03
en met 12/03 - maximum 48 shiften in de
période 09/03
en met 12/03 (=± 12 shiften per maand)
van stempelcontrole
invulling van de dagen:
per
en individueel een oplossing
met de werkgever

•
•

Vergoeding:

•

beperkt

6 dagen per maand.

Procédure :

de
dient zijn aanvraag
uiterlijk 30 juni 2003.

deeltijds Va-régime

in op het secretariaat

Een kopie van deze aanvraag wordt overgemaakt aan de desbetreffende werkgever, de
Rijksdienst voor
het uitbetalingsorganisme van
en het
Subcomité voor de
van Oostende en Nieuwpoort.
havenarbeider en zijn respectievelijke werkgever(s) komen
een schriftelijk akkoord
de
van deze tewerkstelling en
die over aan het
secretariaat uiterlijk de laatste werkdag van de tweede maand voorafgaand aan de datum van
toetreding
het deeltijds Va-régime.
Artikel 4 - Duurtijd
Deze

arbeidsovereenkomst treedt in

op 01.09.2003 en is geldig

31.03.2005

