SECTORIEEL

VAN 05.11.1999

"SHUTTELEN" voor de haven van ZEEBRUGGE

Tussen de vzw CEWEZ voor de stouwers van de haven van Zeebrugge, vertegenwoordigd door
de heer Silvain COUDEVILLE, Directeur,
enerzijds,
en de werknemersorganisaties :
vertegenwoordigd door de heer I. VICTOR, secretaris;
vertegenwoordigd door de heer M. CLAES, secretaris;
anderzijds,
wordt op

volgend sectorieel akkoord gesloten :

1
Dit sectorieel akkoord is van toepassing voor de haven van Zeebrugge.
Artikel 2
Dit akkoord wordt gesloten in

van :

- het Koninklijk Besluit van 04.06.1999
in het
Staatsblad van 06.08.1999,
- de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de aanvullende en logistieke
gesloten op 30
in het
Comité voor het
- de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende een raamakkoord voor aanvullende en logistieke
dienstverlening voor de haven van Zeebrugge gesloten op 06.09.1999 in het Paritair Subcomité
voor de haven van Zeebrugge.
Artikel 3
Met "shuttelen" wordt bedoeld : "het verplaatsen van
verschillende terminais via de openbare weg".

met eigen krachtbron tussen

Artikel 4
De havenarbeiders van het aanvullend contingent die "shuttelen" dienen beroepskledij te dragen
die herkenbaar is.
Artikel 5
Partijen moeten worden ingelicht van het shuttelen op basis van de modaliteiten opgenomen in
de bedrijfsakkoorden.

Dit sectorieel akkoord wordt gesloten voor onbepaalde duur en treedt in werking op
Aan deze CAO. kan door
een einde worden gesteld
inachtname van een opzegtermijn
van een jaar
op de eerste van het kalenderjaar.
Aldus te Zeebrugge
een
te hebben

op

in vier

waarv

verklaart

Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge

ACCORD SECTORIEL DU 05.11.1999
concernant la "NAVETTE" pour le port de ZEEBRUGGE

Article 1er
Le présent accord sectoriel s'applique au port de Zeebrugge.

Article 2

Le présent accord est conclu en exécution de :
royal du
publié au Moniteur Belge du
- la convention collective de travail concernant le service complémentaire et logistique conclue
le 30 avril 1999 au sein de la Commission paritaire des ports,

- la convention collective de travail concernant un accord-cadre pour le service
complémentaire et logistique pour le port de Zeebrugge, conclue le
au sein de la
Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge.
Article 3
Par "navette" on entend : "le déplacement de véhicules au moyen d'une source d'énergie propre

entre plusieurs terminaux par la voie
Article 4
Les dockers du contingent complémentaire qui font la "navette" sont tenus de porter des
vêtements de travail reconnaissables.
Article 5
Les parties doivent être informées de la navette sur la base des modalités reprises dans les
accords d'entreprise.

Le présent accord sectoriel est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le
Les parties peuvent mettre fin à la présente
moyennant le respect d'un délai de préavis
d'un an qui prend cours le premier de l'année civile.

