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HOOFDSTUK IX. 

 
 

INDELING IN RANGEN 
 
 
Artikel 568 
 
De havenarbeiders zijn onderverdeeld in twee rangen, A of B, volgens de bepalingen van deze 
Codex, door toedoen van de Administratieve Commissie. 
 
 
Artikel 569 
 
De havenarbeiders worden onmiddellijk na hun erkenning ambtshalve ingedeeld in rang B, met 
het oogmerk zich vertrouwd te maken met de havenarbeid en een zekere beroepsbekwaamheid 
te verwerven. 
 
 
Artikel 570 
 
De volgende regeling is van toepassing vanaf ■ 1 januari 2008 ■ voor de overheveling van 
rang B naar rang A: 
 
a) De havenarbeiders van rang B kunnen ten vroegste na een wachtperiode van ■ 18 maanden ■  

na de datum van hun erkenning overgeheveld worden naar rang A. 
 
b) Om na te gaan of de havenarbeiders het gemiddeld aantal taken van de beroepscategorie 

waartoe zij behoren, gepresteerd hebben, wordt een referteperiode van ■ 15 maanden ■ 
genomen.  Deze periode begint de 1° van de maand volgend op deze van de erkenning of 
de terugzetting. 

 
c) Ook de eventuele gelijkgestelde dagen worden over dezelfde ■ 15 maanden ■ beschouwd. 
 
d) Indien de betrokken havenarbeider gedurende deze referteperiode het aantal vereiste taken 

niet behaalt, worden de oorspronkelijke referteperiode van ■ 15 maanden ■ en de 
wachtperiode van ■ 18 maanden ■, telkens met 1 maand verschoven. 

 
e) Bij het vaststellen van het aantal gewerkte taken zal met de gelijkgestelde dagen van ziekte 

proportioneel op basis van de gewerkte en werkloosheidsdagen rekening gehouden worden. 
 
 De gelijkgestelde dagen wegens ziekte en de dagen verleend ingevolge de wetgeving op het 

betaald educatief verlof komen eveneens in aanmerking als rechtgevende dagen, maar 
verhoudingsgewijs berekend op de volgende wijze: 

 het aantal gewerkte dagen en werkloosheidsdagen samentellen, dit totaal delen door het 
aantal gewerkte dagen en vervolgens de dagen ziekte of betaald educatief verlof (5-
dagenstelsel) delen door het quotiënt van de vorige bewerking. 

 
f) De Administratieve Commissie en de vakbonden worden minstens 15 dagen op voorhand 

ingelicht over de normen van de maandelijkse overheveling en over de rechthebbende en de 
niet-rechthebbende havenarbeiders. 
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Artikel 571 
 
De havenarbeiders B die voorheen tot de rang A behoorden, komen in aanmerking om opnieuw 
de rang A te verwerven indien zij niet langer het voorwerp uitmaken van een disciplinaire 
maatregel van tijdelijke rangverlaging of indien zij na een terugzetting in rang B voor 
onbepaalde duur, opnieuw voldoen aan de normen voor overheveling naar rang A. 
 
 
Artikel 572 
 
De havenarbeiders A behouden deze rang indien zij verder de havenarbeid aanvaarden en 
uitvoeren volgens het gedegen vakmanschap in overeenstemming met de overeenkomsten en 
de gebruiken in het havenbedrijf en indien zij voldoen aan de minimumprestatienormen van de 
beroepscategorie waarbij zij zijn ingedeeld. 
 
 
 
 
(Artikel 573 t/m 580: vrij voor aanvulling). 
 
 


