Dernière adaptation: 19/03/2012

Commission paritaire des ports
3010400 Ports d’Ostende et de Nieuport
Cette CCT n’est que disponible qu’en néerlandais.

Collectieve Arbeidsovereenkomst van 26 april 2002 houdende de Codex voor de
havens ressorterend onder het paritair subcomité voor de havens van Oostende en
Nieuwpoort (deze CAO is niet algemeen bindend verklaard)

Hoofdstuk I – Toepassingsgebeid

Art.1. 1° Deze Codex is, onder de vorm van een collectieve arbeidsovereenkomst, van
toepassing op de havenarbeiders in de havens van Oostende en Nieuwpoort zoals
omschreven onder punt 2°-A en bij de wet betreffende de havenarbeid van 08/06/72
(BS 10.8.72) en gewijzigd door de wet van 17.07.85 (BS 31.08.85) en op de
werkgevers die voornoemden tewerkstellen zoals bepaald bij KB van 12.01.73 (BS
23.07.73), gewijzigd bij KB van 11.06.74 (BS 13.07.74) (KB 05.01.78 (BS 11.04.78),
gewijzigd bij KB 08.04.1989 (BS 20.04.89) en overeenkomstig de C.A.O.'s afgesloten
in het Paritair Subcomité voor de Havens van Oostende en Nieuwpoort.
Bedrijfsovereenkomsten kunnen enkel afgesloten worden tussen vzw CEWO (voor het
bedrijf) en de werknemersorganisaties en vertegenwoordigd in het Paritair Subcomité.
Deze worden doorlopend genummerd en ter bekrachtiging voorgelegd in het Paritair
Subcomité.

2° Het Paritair Subcomité is bevoegd voor alle werknemers en hun werkgevers die in
de havengebieden:

A. Als hoofdzakelijke of bijkomstige activiteit havenarbeid verrichten, d.w.z, alle
behandelingen van goederen welke per zee-of binnenschepen, spoorwagons of
vrachtwagens aan- of afgevoerd worden, en de met deze goederen in verband staande
bijkomende diensten, ongeacht deze activiteiten geschieden in de dokken, op
bevaarde waterwegen, op de kaden of in de instellingen welke gericht zijn op invoer,
uitvoer en doorvoer van goederen, alsook alle behandelingen van goederen, welke per
zee- of binnenschepen aan- of afgevoerd worden op de kaden van
nijverheidsinstellingen.
B. Als hoofdzakelijke of als bijkomstige activiteit goederen behandelen of met deze
goederen in verband staande diensten verrichten, voor zover zij niet vallen onder A
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noch ressorteren onder andere paritaire comités dan de aanvullende paritaire comités.
C. Binnen bedrijven die als hoofdzakelijke of als bijkomstige activiteit havenarbeid
verrichten, als vakman behandelingstuigen en materiaal gericht op havenarbeid
vervaardigen, onderhouden of herstellen. (Paritair Comité voor het havenbedrijf)
3° Iedere havenarbeider, ingeschreven bij het Paritair Subcomité voor de havens van
Oostende en Nieuwpoort die ene exemplaar heeft ontvangen van onderhavig
arbeidsreglement voor de havens van Oostende en Nieuwpoort, hierna codex
genaamd en voor ontvangst heeft afgetekend en in het bezit is van een prestatieboek,
erkent de bepalingen ervan en verbindt zich stipt deze bepalingen na te leven.
Het niet nalever der bepalingen van onderhavige Codex kan sancties tot gevolg
hebben zoals bepaald in art. 47 van onderhavige Codex.

Hoofdstuk I – Havenarbeid

Art.2 Onder havenarbeid wordt verstaan:

1° Alle behandelingen van goederen:

a) goederen: alle goederen met inberip van containers en vervoermiddelen, slechts
utizondering gemaakt voor:

- de aanvoer alsmede de afvoer in bulk van aardolie, vloeibare aardolieproducten en
vloeibare grondstoffen voor de raffinaderijen, de chemische nijverheid en de opslag- en
transformatiebedrijvigheden in petroleuminstallaties;

- vis aangevoerd met vissersvaartuigen;

- vloeibare gassen onder druk en in bulk;

b) behandelingen:

laden, lossen,stuwen, ontstuwen, omstuwen, storten, trimmen, klasseren, sorteren,
kalibreren, stapelen, ontstapelen, alsmede samenstellen en ontbinden van
eenheidsladingen,
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2° De met deze goederen in verband staande bijkomdende diensten: markage, wegen,
meten, kuberen, contrôle, ontvangen, bewaken, afleveren, nemen van stalen en
verzegelen, schoren en ontschoren.

3° Instellingen: afdaken, loodsen, laad-, los- en opslagplaatsen en magazijnen.

Hoofdstuk III – Indeling van de havenarbeiders

De havenarbeiders die ingedeeld zijn in het algemeen contingent, hetzij in het
aanvullend contingent.

Art 9.1. Algemeen

1° De havenarbeiders die ingedeeld zijn in het algemeen contingent, zijn ingedeeld in
twee rangen, A of B.

2° Rang B
De havenarbeiders worden onmiddellijk na hun erkenning, ambtshalve ingedeeld in
rang B, dit met het oogmerk zich vertrouwd te maken met de havenarbeid en een
zekere beroepsbekwaamheid te verwerven. Zij kunnen de functie van foreman niet
vervullen. De havenarbeiders van rang B hebben dezelfde plichten als die van rang A.
Zij hebben dezelfde rechten als de havenarbeiders van rang A, met uitsluiting van het
recht op de aanwezigheidsvergoeding gedurende de periode tijdens dewelke zij rang B
bezitten.
3° Rang A
1. De havenarbeiders B komen in aanmerking voor verhoging tot rang A indien ze aan
alle volgend voorwaarden voldoen:
a) ten minsten twee jaar anciënniteit bezitten rang B;
b) de havenarbeid aanvaarden en uitvoeren volgens het gedegen vakmanschap en in
overeenstemming met de overeenkomst en gebruiken in het havenbedrijf;
c) in voorkomend geval voldoen aan de tewerkstellingsnormen voorzien in het K.B. van
15/3/1979 tot vaststelling van de referteperiode en de wijze van ebrekening van het
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aantal taken,met betrekking tot de intrekking van de erkenning als havenarbeider in het
havengebeid van Oostende en Nieuwpoort; (B.S 3/5/1979)
d) de toestemming krijgen van het Paritair Subcomité dat in zijn beslissing rekening
houdt met de behoefde aan arbeidskrachten in de havens van Oostende en
Nieuwpoort.

De C.A.O wordt gesloten voor onbepaalde duur en treedt in werking op 26/04/2002.
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