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PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVENS VAN OOSTENDE EN
NIEUWPOORT
C.A.O. van 0 5 / 0 6 / 2 0 0 8 houdende het SOCIAAL PROGRAMMATIE AKKOORD 2007-2008 voor de erkende havenarbeiders uit het contingent
voor de havens van Oostende en Nieuwpoort.
De organisâmes vertegenwoordigd in het Paritair Subcomité voor de haven van Oostende en
Nieuwpoort te weten:
•
•
•

Het Werkgeversverbond der Belgische Havens, vertegenwoordigd door de heer D.PENEL
De Belgische Transportbond vertegenwoordigd door de heer R.VERMOTE
Acv-Transcom, vertegenwoordigd door mevrouw C. DE SMEDT

Hebben op 0 5 / 0 6 / 2 0 0 8 de hierna vermelde C.A.O. afgesloten voor de havens van Oostende en
Nieuwpoort.

Artikel 1 - Toepassingsgebied
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de havenarbeiders
algemeen contingent die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de havens van Oostende
en Nieuwpoort.

Artikel 2 - Bestaanszekerheid
Havenarbeiders in h e t Halftijdse Va-stelsel
Iedere havenarbeider in het Halftijds-Va-stelsel ontvangt vanaf 1/5/2008 iedere maand 10 dagen
bestaanszekerheid bovenop zijn werkloosheidsvergoeding..

Artikel 3 - Syndicaal verlof
Vanaf 1/1/2008 wordt aan de vakorganisaties die vertegenwoordigd zijn in dit Paritair Subcomité
elk 10 dagen syndicaal verlof toegekend per kalenderjaar.
Deze dagen syndicaal verlof worden aan de havenarbeiders vergoed door het fonds voor
bestaanszekerheid met het bedrag dat uitbetaald wordt voor een dag Klein Verlet.
Deze vergoeding wordt uitbetaald via de respectievelijke vakorganisaties.

Artikel 4 - Herschikking Werk- en Regenkledij - Havenarbeiders
Regenkledij
In de loop van 2008 krijgt iedere actieve erkende havenarbeider een tweede regenvest;; de erkende
havenarbeiders in volledig va-stelsel en de erkende havenarbeiders die reeds langer dan één
kalenderjaar geen prestaties meer hebben verricht binnen onze haven hebben geen recht op deze
tweede regenjas.
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De werkgroep WERKKLEDIJ zal advies uitbrengen aan het Fonds voor Bestaanszekerheid over
welke regenjassen zullen aangekocht worden; er zal een keuze kunnen gemaakt worden tussen
een lange regenjas met fleece of een korte regenjas met uitneembare mouwen.

Schoenen
Aan aile havenarbeiders die erkend worden vanaf 1/7/2008 wordt in hun basispakket werkkledij
twee paar veiligheidsschoenen voorzien. De havenarbeider kan zelf kiezen tussen het laagmodel
of het hoogmodel bij deze schoenen.
Tevens wordt in het basispakket van de schoenen ook "Zomer-veiligheidsschoenen" (blaklâdertype Albatros - norm : EN 345 S1P) opgenomen.
De havenarbeider kan dus bij ieder recht op schoenen zelf kiezen of hij een normaal paar
schoenen nodig heeft of als hij opteert voor de Zomer-veiligheidsschoen.
Werkkledij
Vanaf 1/5/2008 zijn nieuwe werkbroeken ter beschikking van de havenarbeiders; de werkbroeken
Bicolor (norm : EN 471 klasse 1) zijn gefabriceerd in fluo-oranje met marine blauwe stukken
onderaan de broekspijpen.
Deze werkbroeken worden bij de bestaande keuzemogelijkheden gevoegd binnen het basispakket
werkkledij.

Artikel 5 - Ondernemingsovereenkomsten flexibele shiften
Partijen komen overeen om tijdens de duur van deze cao over te gaan tôt het in kaart brengen van
aile afwijkingen binnen de werkroosters op de geldige codex.
Per onderneming zal in een tweede fase, na advies van de C.C.H.O. (Contactcommissie Haven
Oostende) en bekrachtiging van het Fonds voor Bestaanszekerheid, ondernemingsovereenkomsten
gemaakt worden waarbij deze afwijkingen een wettelijke basis zullen krijgen.

Artikel 6 - Duurtijd
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1/4/2007 en is geldig tôt 31.03.2009,
tenzij anders vermeld in een specifïek artikel van deze cao. Door de ondertekening van deze Cao
verbinden de partijen er zich toe om voor de duur van onderhavige overeenkomst de sociale vrede
binnen de onderneming te waarborgen.
Aldus opgemaakt te Oostende op 05/06/2008 in vier exemplaren waarvan elke partij verklaart een exemplaar te hebben
ontvangen.

