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PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVEN VAN ZEEBRUGGE-BRUGGE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST van 26/03/2010
houdende het SOCIAAL PROGRANIMATIE-AKKOORD
van 26/03/2010 — 31/03/2011
voor de HAVENARBEIDERS van het ALGEMEEN CONTINGENT
De organisaties vertegenwoordigd in het Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge-Brugge te weten :

- het Werkgeversverbond der Belgische Havens, vertegenwoordigd door de heer G. BENEDICTUS,
- het Algemeen Belgisch Vakverbond vertegenwoordigd door de heer R. VERMOTE
- het Algemeen Christelijk Vakverbond van België, vertegenwoordigd door mevrouw C. DE SMEDT,
hebben op 26/03/2010 het hierna vermeld sociaal programmatie-akkoord voor de haven van ZeebruggeBrugge afgesloten.

1.

Duurtijd

Van 26/03/2010 tot 31/03/2011.
2.

Toepassingsgebied

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de havenarbeiders die ressorteren onder het
Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge-Brugge en op de werkgevers die hen tewerkstellen.
3.

Snipperdagen

Verlof (snipperdagen) voor de losse pool kan aangevraagd worden ten laatste om 11u00 van diezelfde dag.
4.

Bestellen/afbestellen shiften

Bij het bestellen en afbestellen van shiften zal een redelijke termijn gerespecteerd worden.
De invulling hiervan zal vastgelegd *orden in bedrijfsovereenkomsten.
5.

Bescherming leden van het veiligheidsniveau II

Onderstaande procedure moet in acht genomen worden bij het voornemen tot verwijdering van time-table
van een lid van het veiligheidsniveau Il:

- het voornemen tot verwijdering van time-table moet gemeld worden aan de werknemersorganisaties;
- binnen een maand moeten minimum 2 paritaire vergaderingen hierover gehouden worden;
- deze maand biedt de kans aan beide partijen om een dossier samen te stellen :
de werkgever moet aantonen dat de verwijdering te wijten is aan redenen vreemd aan het mandaat;
of ingeval van economische redenen moet aangetoond worden dat hertewerkstelling onmogelijk is;
- dit geldt ook voor de losse pool;

Indien geen akkoord bereikt wordt en het lid van het veiligheidsniveau ll wordt toch verwijderd van time-table
is een vergoeding verschuldigd door de werkgever ingeval van een effectieve prestatie van minimum
zes maanden te rekenen vanaf de aanstelling als lid van het veiligheidsniveau Il: 6x de gemiddelde
wekelijkse tewerkstelling van de voorbije 3 maand waarin minimum 21 RSZ-dagen per maand worden
gegarandeerd. Deze vergoeding is ook verschuldigd voor leden van het veiligheidsniveau II die tot de losse
pool behoren.
Bovenvermelde procedure en vergoeding is niet van toepassing ingeval van dringende reden.

6.

Niveau II - vergaderingen

In voorbereiding van de veiligheidsvergaderingen Niveau ll zal per bedrijf een boordtabel worden opgemaakt
met opsomming van de openstaande punten.
7. Ploegbezetting
De ploegbezetting zal per bedrijf besproken worden.
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8.

Informatie aan werknemers

In alle bedrijven wordt een afgesloten kastje voorzien voor het uithangen van informatie van de
werknemersorganisaties aan de havenarbeiders.
9.

Bereikbaarheid op de kaaien

Er moet een maximale toegankelijkheid op de kaaien gevrijwaard worden voor de
werknemersvertegenwoordigers.
10. Anciënniteitsverlof
Voor havenarbeiders die in "bevriezing boek" gaan vanaf 26/03/2010 zal het eerste jaar van schorsing
gelijkgesteld worden voor de berekening van het anciënniteitsverlof.
11. Reïntegratie na arbeidsongeval of werknemers met medische beperkingen

Er wordt gestreefd naar tewerkstelling in een aangepaste taak binnen de pool van werkgevers.
12. Artikelen C.A.O. 2007-2008 die bestendigd worden voor onbepaalde duur
Volgende artikelen van C.A.O. 2007-2008 worden bestendigd voor onbepaalde duur door opname in de
Codex voor de haven van Zeebrugge:
Artikel 3
Veiligheid en hygiëne
Toepassing K.B. 225 — herverdeling van de arbeid
Artikel 4
Markage — premie 10€ voor voorbereidend en aanvullend werk
Artikel 5
Artikel 6
Economische en financiële toestand van de bedrijven
Perimetervergoeding
Artikel 8
Artikel 10 Wijzigingsvergoeding
Artikel 15 High & Heavy chauffeur
13. Sociale vrede

De ondertekenende organisaties en hun leden zullen tijdens de toepassingsperiode van dit akkoord de
sociale vrede in de haven van Zeebrugge waarborgen.

