PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVEN VAN ZEEBRUGGE
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST van 21.10.2004
houdende het SOCIAAL PROGRAMMATIE-AKKOORD van 01/04/2004-31/03/2005
voor de HAVENARBEIDERS van het AANVULLEND CONTINGENT
De organisaties vertegenwoordigd in het Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge te weten :
-

het Werkgeversverbond der Belgische Havens, vertegenwoordigd door de heer S. COUDEVILLE,
het Algemeen Belgisch Vakverbond vertegenwoordigd door de heer R. VERMOTE
het Algemeen Christelijk Vakverbond van België, vertegenwoordigd door mevrouw C. DE SMEDT,

hebben op 21 oktober 2004 het hierna vermeld sociaal programmatie-akkoord voor de haven van Zeebrugge
afgesloten.

1. Duurtijd
Van 01.04.2004 tôt 31.03.2005.
2. Toepassingsgebied
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de havenarbeiders van het aanvullend contingent die
ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge en op de werkgevers die hen tewerkstellen.
13. Veiligheidsorganisme
Veiliqheidsniveau - Verqaderinq Niveau II
Indien de som van de havenarbeiders van het aanvullend (vast + intérim) en algemeen contingent per bedrijf groter
is dan 25 zal een Niveau II opgericht moeten worden.
Vijf werkdagen voor de vergadering wordt de dagorde via Cewez bekendgemaakt aan de werknemersorganisaties.
Punten ter bespreking kunnen door de werknemersorganisaties rechtstreeks of via hun leden in Niveau II
aangebracht worden. Het diensthoofd zal de problemen bespreken op de vergadering Niveau II. Voorafgaand aan
deze vergadering zal de mogelijkheid geboden worden om de nodige tijd te voorzien voor een voorbereidende
vergadering van de werknemers, leden Niveau II. Dit zal ook als arbeidstijd beschouwd worden. Beide
vergaderingen zullen evenwel de duurtijd van een halve shift niet overschrijden.
Ontslag van havenarbeiders van het aanvullend contingent die deel uitmaken van Niveau II, is enkel mogelijk bij
zwaarwichtige redenen en redenen vreemd aan het mandaat. Omtrent redenen vreemd aan het mandaat zal vooraf
paritair overleg gepleegd worden.
Er zijn 4 werknemersorganisaties-vertegenwoordigers in bedrijven die gemiddeld minder dan 200 erkende
havenarbeiders tewerkstellen, 6 in bedrijven die meer dan 200 maar minder dan 400 havenarbeiders tewerkstellen,
8 in bedrijven die gemiddeld meer dan 400 havenarbeiders tewerkstellen. Er wordt gezorgd voor een gelijke
verdeling van de vertegenwoordigers per kaai. Voor bedrijven die zowel havenarbeiders van het aanvullend als het
algemeen contingent tewerkstellen wordt in niveau II gestreefd naar een verhoudingswijze vertegenwoordiging van
het algemeen en het aanvullend contingent. Voor de duur van de collectieve arbeidsovereenkomst kunnen aldus
tijdelijk 1 of 2 vertegenwoordigers meer aanwezig zijn.
Veiliqheidsniveau - Verqaderinq Niveau III
Vanaf een tewerkstelling van 100 havenarbeiders zal de firma vertegenwoordigd worden in Niveau III.
Indien zich problemen voordoen in een bedrijf zonder vertegenwoordiging in Niveau III zal die bepaalde firma
uitgenodigd worden naar de veiligheidsvergadering.
4. Preventie en bescherming op het werk
In verband met winter- en zomermaatregelen zal een regeling uitgewerkt worden in Niveau III, in samenwerking met
Niveau II van de verschillende bedrijven, tegen 01.11.2004.
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5. Sanitaire voorzieningen
In de veiligheidsvergadering Niveau III zal beslist worden welke bedrijfsbezoeken zullen uitgevoerd worden met een
delegatie uit Niveau III onder begeleiding van de preventieadviseur van het bedrijf en de arbeidsgeneesheer.
Op basis van een verslag per bedrijf van de arbeidsgeneeskundige dienst zal een schéma worden opgemaakt van
de initiatieven inzake de naleving van de veiligheidswetgeving met betrekking tôt de sanitaire installâmes, refters en
ontkleedruimtes en het onderhoud ervan. Dit verslag wordt minstens 2 maal per jaar besproken in de
Veiligheidsvergadering Niveau III.
16. Rijbewijs - Medische schifting
De werkgevers verbinden er zich toe in te staan voor de bij de wet voorziene rijbewijzen in het kader van de
havenarbeid van het aanvullend contingent. Teneinde hun rijbewijs, noodzakelijk voor de uitoefening van hun
functie, te kunnen behouden moeten de havenarbeiders van het aanvullend contingent volgens de wettelijke
regeling een medische schifting ondergaan bij de arbeidsgeneeskundige dienst. De bijkomende kosten voor deze
medische schifting zullen door de werkgevers gedragen worden. Indien er een bijkomende medische keuring moet
voorzien worden voor het vervoer van de collega's op de werkvloer dient de werkgever hiervoor de kosten te
dragen. Betrokken werknemers dienen een aanvraag tôt terugbetaling van de fiscale zegels in bij Cewez na
goedkeuring door het bedrijf (via standaardformulier).
17. Economische en financiële toestand van de ondernemingen
Voor de bedrijven waar nu al economische financiële info gegeven wordt, zullen de gegevens per bedrijf ter inzage
liggen bij Cewez van zodra beschikbaar en er kan op vraag van de respectievelijke werknemersorganisaties
toelichting gegeven worden.
| 8. Flexibiliteit
De concrète toepassing op bedrijfsniveau wordt in een bedrijfsakkoord opgenomen.
19. Anciënniteitsverlof
Voor de havenarbeiders van het aanvullend contingent wordt één anciënniteits vakantiedag toegekend na 5 jaar
dienst binnen de ALD-sector. Na 10 jaar dienst wordt een tweede anciënniteits vakantiedag toegekend.
110. Onderhoud Kledij
Er worden minimum 2 kledij pakketten ter beschikking gesteld zodat de werknemers tijdig hun kledij kunnen laten
wassen. In Niveau III zal de inhoud van een kledij pakket worden vastgelegd.
111. Feestdagregeling
Indien de feestdag tijdens het weekend valt, wordt deze verzet naar de eerstvolgende werkdag tenzij anders
overeengekomen op bedrijfsvlak.
In dit geval zal het voorstel overgemaakt worden aan de sociale partners ten laatste tegen eind november.
112. Intérim arbeiders
In een werkgroep zal bedrijf per bedrijf een aanvaardbare verhouding vastgelegd worden op basis van de
toegelichte cijfers die per maand aan de vakbonden zullen meegedeeld worden.
113. Hospitalisatieverzekering
Een jaarlijkse premie van 125 euro wordt uitbetaald na afgifte van een kopie van betalingswijze van de polis van de
afgesloten verzekering.

