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Afdeling 3. - HAVENARBEIDERS ALGEMEEN WERK (HA) 
 
 
Artikel 141 - Taak 
 
De havenarbeiders die behoren tot de beroepscategorie "havenarbeider algemeen werk", 
mogen aangeworven worden voor alle havenarbeid zolang die niet behoort tot de 
werkzaamheden die enkel door een bijzondere beroepscategorie mogen verricht worden. 
 
 
Artikel 142 - Loon 
 
Het dagshiftloon is het basisloon. 
 
 

     Artikel 143 - Vast dienstverband 
 

Een havenarbeider algemeen werk kan met wederzijds akkoord, in vast dienstverband 

aangeworven worden op full containerterminals (■ ATS ■, DP World). Aan de havenarbeiders 

algemeen werk/vast dienstverband (HA/VD) wordt een minimale tewerkstelling gegarandeerd 

van 104 RSZ-dagen per semester en 6 RSZ-dagen per periode van 2 weken, exclusief de 

weekendtaken. In uitzonderlijke omstandigheden kan dit aantal gewijzigd worden, na paritair 

overleg op sector- of op bedrijfsvlak. 

 

Voor het bepalen van de werkgarantie, gelden volgende semesters: 

- van 1/1 tot en met 30/06 

- van 1/7 tot en met 31/12 

 

Ingeval van economische werkloosheid, dient de werkgever een dagelijkse vergoeding te 

betalen gelijk aan het verschil tussen de bestaanszekerheidsvergoeding 

(werkloosheidsvergoeding + aanwezigheidsvergoeding) van een havenarbeider algemeen 

werk en de werkloosheidsvergoeding die zij ontvangen ingevolge economische werkloosheid. 

 
Indien deze aanwezigheidsvergoeding waarop de havenarbeiders algemeen werk in vast 
dienstverband recht hebben minder bedraagt dan 2 EUR per dag tijdelijke werkloosheid, 
hebben zij vanaf 1 januari 2012 recht op een werkloosheidstoeslag. Het totaal bedrag van 
deze aanwezigheidsvergoeding en werkloosheidstoeslag bedraagt minimum 2 EUR. 

 
De werkgever die de havenarbeider algemeen werk in dienst wenst te nemen, dient hiervoor 
onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie. Deze kennisgeving gebeurt 
schriftelijk, tegengetekend voor akkoord door de betrokken havenarbeider algemeen werk. Het 
beëindigen van de arbeidsovereenkomst wordt door de werkgever eveneens meegedeeld aan 
de Administratieve Commissie. De betrokken werknemer wordt dan opnieuw ingedeeld in de 
groep van losse havenarbeiders algemeen werk. 
 
 
 
(Artikel 144 t/m 150: vrij voor aanvulling).
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