PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVEN VAN ZEEBRUGGE-BRUGGE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST van 01/03/2013
houdende
RUSTTIJD N voor HAVENARBEIDERS LOGISTIEK 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 A.B.V.V./B.T.B., vertegenwoordigd door de heer R. VERMOTE, secretaris,
- het A.C.V./TRANSCOM, vertegenwoordigd door de heer M. SOENS, secretaris,
hebben op 01/03/2013 de hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomst voor de haven van
Zeebrugge-Brugge afgesloten.

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en havenarbeiders van het
logistiek contingent ressorterend onder het Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge-Brugge,
beperkt tot de havenarbeiders van het logistiek contingent die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst
aan de firma International Car Operators NV en op de firma International Car Operators NV
(ondernemingsnummer BE 479-469-515, Kiwiweg 80, 8380 Zeebrugge) die hen tewerkstelt.
Artikel 2
In toepassing van artikel 38ter $1-4° van de arbeidswetgeving van 16/03/1971 wordt het volgende
overeengekomen :
De minimum rusttijd tussen shiften van 11 uur zal gerespecteerd worden met uitzondering van een dagshift
volgend op een namiddagshift waar de rusttijd 10,25 uur bedraagt.
Artikel 3
Deze afwijking op de normale rusttijd wordt gevraagd om onderstaande redenen :
Havenarbeiders van het logistiek contingent bij de firma International Car Operators NV werken in een
shiftsysteem.
Door omstandigheden en meestal op vraag van de werknemers kunnen zij niet de hele week om 14u00
starten.
Gezien de verplichte rusttijd van 11u00 kunnen zij niet ingeschakeld worden in de shiften van 06u00 en
08u00 de volgende dag. Met andere woorden de werknemer is verplicht een verlofdag of inhaalrust op te
nemen.
Om de werknemers de mogelijkheid te geven om na een shift van 14u00 een dagtaak te verrichten de
volgende werkdag.
Artikel 4
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur en treedt in werking op
01/06/2012.
Elk van de contracterende partijen kan ze opzeggen mits een opzeggingstermijn van le maanden welke bij
een ter post aangetekende brief wordt betekend aan de Voorzitter van het Paritair S beopnité voor de haven
van Zeebrugge-Brugge.
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