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PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVENS VAN °OSTENDE EN NIEUWPOORT
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 08 OKTOBER 2013
Houdende de ontbinding en vereffening van het fonds voor bestaanszekerheld genaamd
"Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid „vol« de Itavens van Oostende en Nieuwpoort"
(Collectieve Arbeidsovereenkomst van 3D I î g J# LM. jl I 3i 31 ifc,o/ 3 0 0

De organisaties vertegenwoordigd in het Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en
Nieuwpoort te weten:
het Werkgeversverbond der Belgische Havens, vertegenwoordigd door de heer S.VERHELST,
het Algemeen Christelijk Vakverbond van Belge vertegenwoordigd door heer M.SOENS,
het Algenneen Belgisch Vakverbond vertegenwoordigd door de heer R. VERMOTE
hebben op 08 oktober 2013 de hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomst voor de havens
van Oostende en Nieuwpoort afgesloten.
Ontbindina en vereffeninp van het fonds voor bestaanszekerheid penaamd "Compensatiefonds
voor Bestaanszekerheid voor de Havens van Oostende en Nieuwpoort"
Art. 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de
werknemers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en
Nieuwpoort.
Onder "werknemers" wordt verstaan : de erkende havenarbeiders van het algemeen en het
logistiek contingent binnen de haven van Oostende.
Art. 2. Het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Compensatiefonds voor
Bestaanszekerheid voor de Havens van Oostende en Nieuwpoort" (Collectieve
Arbeidsovereenkomst van 30/9 4 lie 12,
gesloten in het Paritair Subcomité voor de
havens van Oostende en Nieuwpoort, wordt ontbonden met ingang vanaf 1 juni 2013 en in
vereffening gesteld.
Art. 3. Worden in hoedanigheid van vereffenaar aangesteld :
De heer Henk Rondelez
Het mandaat van de vereffenaar is bezoldigd; de maandelijkse vergoeding
bedraagt 478,00 € (excl.btw) en is betaalbaar aan HR Consulting, Berkenlaan 2a DE HAAN.
BE 0536.177.101.
Art.4. Aile overschotten die na vereffening van het desbetreffende fonds, op de eindbalans
zouden voorkomen, worden overgedragen aan de provisie vastgelegd bij KB, voor de
havenarbeiders in het VA-stelsel.
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Art. 5. De rechten en verbintenissen van het in artikel 2 bedoelde fonds, beperkt tot de provisie
vastgelegd bij KB, voor de havenarbeiders in het Va-stelsel worden overgeheveld naar het
fonds voor bestaanszekerheid, bevoegd voor de sector op te richten bij collectieve
arbeidsovereenkomst in het Paritair Subcomité voor de kusthavens
Art. 6. Voordat zij tot de effectieve overheveling overgaan moeten de vereffenaars de
goedkeuring van de revisor van het fonds hebben bekomen betreffende de regelmatigheid van
het voorstel tot overheveling ten opzichte van de beginselen opgenomen in artikel 4.
De kosten voortspruitend uit de tussenkomst van de revisor in het kader van deze bepaling
worden ten laste genomen door het fonds in vereffening bedoeld in artikel 4.
Art. 7. De vereffenaar maken een verslag over aan de Minister van Sociale Zaken en de
Minister van Werk.
Art. 8. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening
en houdt op van kracht te zijn na uitvoering van artikel 5 en artikel 6 en uiterlijk op 30 april
2015.

Oostende, 08 oktober 2013.

