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Aangetekend

Aan Mevr. Lies Buekens
Voorzitter Paritair Subcomité voor de havens
van Oostende en Nieuwpoort
Fod Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg
Dienst Collectieve Arbeidsbetrekkingen
E.Blerotstraat 1,
1070 BRUSSEL
Oostende, 23december 2011
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Betreft : Opzegging Cao d.d. 30/4/2009 tot wijziging en colirdinatie van de statuten van
het fonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort. étZ-1 Z5/C073:D) Ott-

Op haar Raad van Bestuur d.d. 8 december 2011 heeft de Centrale der Werkgevers voor de
haven van Oostende beslist om eenzijdig de Cao d.d. 30/4/2009 tot wijziging en coôrdinatie
van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en
Nieuwpoort, algemeen bindend verklaard bij KB van 12/7/2011, verschenen B.S. 1/9/2011,
op te zeggen.
Conform de bepalingen voorzien in art.3 van voormelde cao zal deze Cao niet langer van
kracht zijn vanaf 1/7/2012.
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Wij houden eraan U te informeren dat de verplichtingen die het fonds, onvoorwaardelijk,
wordt opgelegd door de huidige nationale cao niet langer door het fonds kunnen worden
gedragen en dat, gelet op de eisenbundel die momenteel voorligt, het fonds, in strijd met de
wet op de fondsen voor bestaanszekerheid, ook in de toekomst geen genoeg provisies zal
kunnen aanleggen voor het uitvoeren van nieuwe cao's.
Steeds bereid tot nadere toelichting,
Met aile achting,

Voorzi Centrale der Werkgevers aan
de Haven v Oostende vzw
( CEW.O. vzw)
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