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PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVEN VAN ZEEBRUGGE-BRUGGE
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 23/03/2011
HOUDENDE DE VERLENGING VAN
DE LOPENDE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN VAN BEPAALDE DUUR
VOOR DE HAVENARBEIDERS ALGEMEEN CONTINGENT
AAN DE HAVEN VAN ZEEBRUGGE-BRUGGE
De organisaties vertegenwoordigd in het Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge-Brugge
te weten
- het Werkgeversverb&id der Belgische Havens, vertegenwoordigd
door de heer G. BENEDICTUS,
- het Algemeen Christelijk Vakverbond van Belgie, vertegenwoordigd door mevrouw C. DE SMEDT
- het Algemeen Belgisch Vakverbond vertegenwoordigd door de heer R. VERMOTE
hebben op 23/03/2011 de hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomst voor de haven van
Zeebrugge-Brugge afgesloten.
Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het
Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge-Brugge en de havenarbeiders die zij tewerkstellen.
Artikel 2
Volgende collectieve arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur zijn momenteel geldig in de haven
van Zeebrugge-Brugge :

-

Collectieve arbeidsovereenkomst van 26.03.2010 houdende het sociaal programmatie-akkoord
van 01.04.2009-31.03.2011 voor de havenarbeiders van de haven van Zeebrugge-Brugge.
Protocol bij de Collectieve arbeidsovereenkomst van 26.03.2010 houdende het sociaal
programmatie-akkoord van 01.04.2009 — 31.03.2011
Bedrijfsovereenkomsten (vormen de bijlage van het sociaal programmatie-akkoord voor de haven
van Zeebrugge-Brugge) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nr. 03- Seaport Shipping and Trading - Halve shiften (24/05/1994)
Nr. 04 - International Car Operators - Flexibele shiften (24/05/1994)
Nr. 05 - Borlix - Halve shiften (24/05/1994)
Nr. 24 - Minne Port Services - Halve shiften (30/05/1996)
Nr. 27 - P&O North Sea Ferries — Flexibele shiften (19/03/2009)
Nr. 29- International Car Operators - Halve shiften (10/04/1997)
Nr. 41 - Stukwerkers — Flexibele shiften (17/02/2005)
Nr. 42 - Stukwerkers — Halve shiften (17/02/2005)
Nr. 43 - Sintax Logistics — Halve shiften (01/0212008)
Nr. 44 - APM Terminals — Geregelde flexibiliteit (21/06/2007)
Nr. 45 - C.H.Z. — Prernie voor voorbereidend en aanvullend werk bij markage (29/06/2006)
Nr. 46 - Sea Ro Terminal — Halve shiften (01/09/2006)
Nr. 47 - APM Terminals — Premie voor voorbereidend en aanvullend werk bij markage (04/05/2007)
Nr. 48 - C.H.Z. — Halve shiften (19/04/2007)
Nr. 49 - International Car Operators — Halve shiften (06/07/2007)
Nr. 50 - Sea Ro Terminal — Halve shiften (18/10/2007)
Nr. 51 - P&O North Sea Ferries — Premie voor voorbereidend en aanvullend werk bij markage
(18/10/2007)
Nr. 53 - Sea Ro Terminal — Halve shiften (12/06/2009)
Nr. 55 - Zeebrugge Food Logistics — Halve shiften (17/07/2009)
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Artikel 3

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 01 april 2011. Zij is van toepassing tot en."---J‘r 33-1A 21i41

eDS 4 1- roet het ogenblik van het sluiten van de Collectieve arbeidsovereenkomsten in het Pareair Subcomité
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Artikel 41 '
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Gunstig gevolg gevend aan de aanbeveling van het Pâritair Comité voor het Hbvenbedrijf worden de
art 2011 en/of ophouden
collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur die eindi en op 31
i,i )44 0S'i-oir
van kracht te zijn op 1 april 2011 verlengd tot en met et ogenbli van het sluiten van de coreaFie-• 1- '
arbeidsoyereenkomsten in het Paritair Subcomité voor de Haven van Zeebrugge-Brugge houdende
het sociaal akkoord 20f1-2012.

