
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL 

OVERLEG  

10 NOVEMBER 2009. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend 

wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2009, 

gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, houdende 

oprichting van een vormingscomité (1)  

 

 

ALBERT II, Koning der Belgen, 

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de 

paritaire comités, inzonderheid op artikel 28; 

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart; 

Op de voordracht van de Minister van Werk, 

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :  

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve 

arbeidsovereenkomst van 30 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de 

binnenscheepvaart, houdende oprichting van een vormingscomité.  

Art. 2. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit. 

Gegeven te Brussel, 10 november 2009.  

ALBERT 

Van Koningswege :  

De Vice-Eerste Minister 

en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en Asielbeleid, 

Mevr. J. MILQUET  

Nota 

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :  

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. 

 

Bijlage 

Paritair Comité voor de binnenscheepvaart 

Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2009 

Oprichting van een vormingscomité 

(Overeenkomst geregistreerd op 28 mei 2009 onder het nummer 92246/CO/139) 

Oprichting van een vormingscomité met als doel de aanwending van de :  

1. werkgeversbijdrage ter financiering van maatregelen ter bevordering van de vorming en 

tewerkstelling van risicogroepen; 

2. bijkomende vormingsinspanningen in uitvoering van de wet van 17 mei 2007 houdende de 

uitvoering van het interprofesioneel akkoord 2007-2008. 

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de 

werknemers van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart 

ressorteren.  



Art. 2. Om de vorming van de huidige en toekomstige werknemers uit alle sectoren van de 

binnenscheepvaart uit te werken en te stimuleren en om alzo hun tewerkstellingskansen te 

verhogen, wordt een paritair samengesteld vormingscomité opgericht. 

Het bestaat uit 6 leden die door het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart worden 

benoemd. De werkgevers- en werknemersorganisaties dragen 3 leden voor, met dien 

verstande dat tenminste 1 lid van een werknemersorganisatie en 1 lid van een 

werkgeversorganisatie bestuurder is van het "Fonds voor de Rijn- en binnenscheepvaart".  

Art. 3. Het vormingscomité is belast met de inrichting en uitwerking, in de ruimste zin, van 

alle vormingsprojecten die in het comité bij meerderheid van stemmen werden goedgekeurd. 

Het vormingscomité is tevens belast met opleidingsprojecten voor de risicogroepen. 

Gelet op de economische situatie van de ondernemingen van de binnenscheepvaart zal de 

vorming van de risicogroepen zich in hoofdzaak richten tot de laaggeschoolde werknemers 

van de sector, met als opdracht hun tewerkstellingskansen te handhaven of te verbeteren. Zij 

kan zich tevens richten tot laaggeschoolde en langdurige werklozen, werklozen die deelnemen 

aan een begeleiding als gevolg van een samenwerkingsakkoord tussen Staat, de 

Gemeenschappen en Gewesten. 

De financiële weerslag van de goedgekeurde projecten is evenwel beperkt tot maximum de 

inkomsten die het vormingscomité ter beschikking staan. Overschrijding van deze limiet is 

enkel mogelijk na goedkeuring door het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart dat met 

zijn goedkeuring dan eveneens de nodige financieringsmaatregelen neemt, teneinde het 

evenwicht tussen inkomsten en uitgaven te vrijwaren.  

Art. 4. Ter financiering van deze vormingsprojecten 2007-2008 zijn de werkgevers een 

bijdrage verschuldigd van 1,55 pct., verhoogd met 0,10 pct., voor het jaar 2009 en een 

bijdrage van 0,10 pct. voor risicogroepen berekend op het brutoloon van de in artikel 1 

bedoelde werklieden en werksters verschuldigd aan het vormingscomité. 

Op 1 januari 2010 zal de participatiegraad aan vorming worden verhoogd, zodat deze met 

minstens 5 procentpunt zal toegenomen zijn bij het einde van de collectieve 

arbeidsovereenkomst.  

Art. 5. Het "Fonds voor de Rijn- en binnenscheepvaart" is belast met inning en het beheer van 

de in artikel 4 bedoelde bijdragen en met de uitgaven van de in artikel 3 bedoelde 

vormingsprojecten en opent hiervoor een afzonderlijke rekening. 

Alle bepalingen inzake wijze en tijdstip van betaling en alle maatregelen in geval van 

wanbetaling, zoals voorzien in artikel 14 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 

november 2002 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn 

statuten, zijn van kracht.  

Art. 6. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2009 

en is gesloten voor bepaalde tijd tot 31 december 2010.  

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 november 2009. 

De Vice-Eerste Minister 

en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en Asielbeleid, 

Mevr. J. MILQUET  

 


