PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVEN VAN ZEEBRUGGE
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST van 19/05/2005
houdende het DEELTIJDS V.A.-REGIME
voor de HAVENARBEIDERS van het ALGEMEEN 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 Va verbond vertegenwoordigd door de heer R. VERMOTE
het Algemeen Christelijk V ikverbond van België, vertegenwoordigd door mevrouw C. DE SMEDT,

hebben op

rTîcfvérmelde collectieve arbeidsovereenkomst voor de haven van

Zeebrugge afgesloten.

Artikel 1 - Toepassingsgebied
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de havenarbeiders
algemeen contingent die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge.
Artikel 2 - Deeltijds V.A.-regime
De hieronder bepaalde voorwaarden en vergoeding vormen een addendum aan artikel 15 van de
locale C.A.O. van 04.06.2004, ni. stelsel van verminderde prestaties voor +50jarigen. Dit régime geldt
voor zowel havenarbeiders aan de losse pool als havenarbeiders op de time-table.
Voorwaarden :
> 50jaar
*
> 10jaaranciënniteit
*
akkoord van de werkgever : aantal shiften mogen geconcentreerd worden in een paar maanden
zolang het minimum aantal shiften per jaar (132) gepresteerd wordt.
*
minimum 132 shiften / j a a r - maximum 144 shiften /jaar (= ± 12 shiften per maand)
*
vrijstelling van stempelcontrole
*
praktische invulling van de dagen : bekijken geval per geval en individueel een oplossing
uitwerken met de werkgever.
Verqoeding :
*
bestaanszekerheid beperkt tôt 10 dagen per maand
Artikel 3 - Duurtijd
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur en kan worden
opgezegd door één van de contracterende partijen mits naleving van een opzeggingstermijn van drie
maanden te rekenen vanaf de 1ste dag van de maand welke voigt op de datum van betekening van
de opzegging. Deze opzegging geschiedt bij een ter post aangetekende brief gericht aan elk van de
ondertekenende partijen.

Silvain COUDEVILLE
Werkgeversverbond
der Belgische Havens
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