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Afdeling 2. - HERVERDELINGSDAGEN 
 
 
Artikel 621 
 

 Na ■ 25 ■ effectief gewerkte dagen zijn de havenarbeiders van het algemeen contingent 
gehouden 1 herverdelingsdag op te nemen.  
 
 
Artikel 622 
 
De herverdelingsdagen worden vergoed met het basisloon van de dagshift en de vaste premie 
van de beroepscategorie waartoe de arbeider behoort, met uitsluiting van de walking time. 
 
Op een herverdelingsdag mag de arbeider geen arbeid verrichten en kan hij geen aanspraak 
maken op werkloosheidsvergoeding. 
 
 
Artikel 623 
 
De herverdelingsdagen worden in aanmerking genomen voor het berekenen van de 
eindejaarsconjunctuurpremie en van het aantal gepresteerde taken. 
 
 
Artikel 624 
 
De vergoeding voor was en onderhoud van de werkkledij, noch de vergoeding voor 
verplaatsingskosten met eigen vervoer zijn verschuldigd. 
 
 
Artikel 625 
 
De herverdelingsdagen worden niet meegerekend voor de vervanging van de veiligheids- en 
beschermingsuitrusting. 
 
 
Artikel 626 
 
De herverdelingsdagen worden gelijkgesteld met gewerkte dagen voor de berekening van de 
bijkomende vakantie ten laste van het Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid. 
 
 
Artikel 627 
 
De maandelijkse loonafrekening vermeldt het aantal herverdelingsdagen waarop de arbeider 
recht heeft. 
 
De arbeider kan zich, na het verstrijken van 2 weken na het bereiken van de ■ 25 ■ 
rechtgevende dagen, aanbieden bij de Centrale der Werkgevers voor de afstempeling van zijn 
werkboek tot vastlegging van de gekozen datum, uiterlijk vóór de aanwervingszitting waarin hij 
ingedeeld is, mits inachtname van het sluitingsuur van de Centrale der Werkgevers aan de 
Haven van Antwerpen. 
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Alle havenarbeiders met recht op meer dan 6 herverdelingsdagen zullen de 6de 
herverdelingsdag dienen op te nemen binnen de maand die volgt op de maand na het 
verwerven van deze 6de dag, rekening houdend met de bestaande reglementering. 
 
CEPA zal de havenarbeiders hiervan schriftelijk in kennis stellen, evenals de werkgevers van 
havenarbeiders in vast dienstverband. 
CEPA zal maandelijks op de Administratieve Commissie een lijst deponeren met een stand van 
zaken in verband met de havenarbeiders met meer dan 5 herverdelingsdagen. 
De havenarbeiders die nalaten hun boventallige herverdelingsdagen op te nemen worden 
opgeroepen door de Administratieve Commissie en op de dag van oproeping wordt een 
herverdelingsdag vastgelegd. 
 
 
Artikel 628 
 
De arbeiders in vast dienstverband dienen hun herverdelingsdagen in akkoord met hun 
werkgever op te nemen. 
 
 
Artikel 629 
 
De arbeiders kunnen hun herverdelingsdagen nemen naar keuze van maandag tot en met 
vrijdag. 
 
■ De havenarbeiders in los dienstverband mogen hun herverdelingsdagen naar eigen keuze 
gedurende het ganse jaar opnemen, voorzover het maximum aantal losse havenarbeiders die 
per dag afwezig mogen zijn niet is bereikt. ■ 
In geval van betwisting worden de aanvragen beoordeeld door de Administratieve Commissie. 
 
Het maximum aantal losse havenarbeiders die per dag afwezig mogen zijn ingevolge vakantie, 
anciënniteitsvakantie of herverdelingsdagen bedraagt 1.500. 
 
Ingeval van langdurige periode van arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte, ongeval van 
gemeen recht of arbeidsongeval blijft het recht op de herverdelingsdagen behouden tot na de 
werkhervatting. 
Na intrekking, schorsing of einde van de erkenning als havenarbeider blijft het recht op een 
vergoeding voor de nog niet opgenomen herverdelingsdagen behouden. 
 
 
 
 
(Artikel 630 t/m 640: vrij voor aanvulling). 


