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Afdeling 4. - ANCIENNITEITSVAKANTIE 
 
 
Artikel 671 
 
Per jaar hebben de arbeiders recht op een aantal bijkomende vakantiedagen in functie van de 
anciënniteit.  Per jaar worden deze anciënniteitsvakantiedagen als volgt berekend: 

 
- van 5 tot en met 9 jaar anciënniteit : 1 dag; 

- van 10 tot en met 14 jaar anciënniteit : 2 dagen; 

- van 15 tot en met 19 jaar anciënniteit : 3 dagen; 

- van 20 tot en met 24 jaar anciënniteit : 4 dagen; 

- van 25 tot en met 29 jaar anciënniteit : 5 dagen; 

- van 30 tot en met 34 jaar anciënniteit : 6 dagen; 

- vanaf 35 jaar anciënniteit : 7 dagen. 
 
 
Artikel 672 
 
■ Het recht op anciënniteitsvakantie wordt berekend op de eerste dag van de maand volgend 
op de maand waarin de erkenning respectievelijk 5, 10, 15, 20, 25, 30 of 35 jaar bereikt. ■   
 
Bij indiensttreding vóór de 16de of uitdiensttreding na de 15de van de maand, wordt deze 
maand in aanmerking genomen voor het berekenen van de anciënniteit. 
 
 
Artikel 673 
 
De havenarbeiders in los dienstverband mogen hun anciënniteitsvakantiedagen naar eigen 
keuze gedurende het ganse jaar opnemen, voor zover het maximum aantal losse 
havenarbeiders die per dag afwezig mogen zijn niet is bereikt. 
De anciënniteitsvakantie mag niet gekoppeld worden aan de hoofdvakantie.  
 
 
Artikel 674 
 

  De Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen stempelt, voor de categorieën van 
werknemers die in het bezit zijn van een werkboek, de anciënniteitsvakantie op voorhand af. 
 
Kaderpersoneel en arbeiders in vast dienstverband dienen deze vakantiedagen in overleg met 
hun werkgever vast te leggen. 
 
 
Artikel 675 
 
Het anciënniteitsvakantiegeld per dag is gelijk aan het loon dat betaald wordt voor de feestdag 
waarop niet gewerkt wordt en volgens de beroepscategorie waartoe de arbeider behoort. 
 
Dit bedrag is gelijk aan de vergoeding van de betaalde feestdag van 1 januari. 
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Artikel 676 
 
Bijzondere regelingen: 
 
- De jaren tewerkstelling als buitenreeksarbeider (BR) worden in aanmerking genomen voor 

het berekenen van de anciënniteit op voorwaarde van voorlegging van een werkgeversattest 
waardoor de arbeider bewijst dat hij een functie uitoefende gelijkaardig aan die van 
walkraanman, vakman, magazijnarbeider of havenarbeider. 

 
- De arbeiders die de anciënniteitsvakantie niet kunnen nemen ingevolge 

arbeidsonbekwaamheid ontstaan tijdens het vakantiejaar, behouden het recht op 
anciënniteitsvakantiegeld voor dat jaar. 

 
- De arbeiders die de regeling voor verminderd arbeidsgeschikten hebben aangevraagd, 

dienen de anciënniteitsvakantie te nemen vooraleer zij het havenbedrijf verlaten. 
 
- De rechthebbenden van overleden arbeiders kunnen aanspraak maken op het nog 

verschuldigde anciënniteitsvakantiegeld voor het vakantiejaar waarin de overledene nog 
gewerkt heeft.  

 
- Voor de havenarbeiders die gebruik maken van het stelsel van tijdskrediet, 

loopbaanvermindering, de specifieke regeling voor werknemers vanaf 50 jaar of gedeeltelijk 
verminderd arbeidsgeschiktheid zal het recht op anciënniteitsvakantiedagen niet 
geproratiseerd worden.  

 
 
Artikel 677 
 
Het anciënniteitsvakantiegeld valt ten laste van de werkgevers en zal betaald worden door de 
Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen. 
 
 
Artikel 678 
 
Met ingang van het vakantiedienstjaar 2005 worden er bijkomende anciënniteitsvakantiedagen 
toegekend aan diegene die beslissen om hun aanvraag om op verminderde 
arbeidsongeschiktheid “VA” te gaan uit te stellen: 

1. de havenarbeiders van het algemeen contingent die in het vakantiedienstjaar waarin zij 55 
jaar worden geen aanvraag indienen om op “VA” te gaan, krijgen voor het 
overeenkomstige vakantiejaar 2 extra anciënniteitsvakantiedagen.  Daarna krijgen zij per 
vakantiedienstjaar dat zij hun “VA” hebben uitgesteld 1 bijkomende anciënniteitsdag in het 
overeenkomstige vakantiejaar; 

2. de havenarbeiders die in 2005 reeds ouder zijn dan 55 jaar en nog geen aanvraag 
hebben ingediend om op “VA” te gaan, krijgen voor het vakantiejaar 2006 2 extra 
anciënniteitsvakantiedagen.  Na 2006 krijgen zij per vakantiedienstjaar dat zij hun “VA” 
hebben uitgesteld 1 bijkomende anciënniteitsdag in het overeenkomstige vakantiejaar.  

 
 
■ Artikel 679 
 
Vanaf 1 januari 2007 hebben de havenarbeiders recht op een anciënniteitspremie die als volgt 
wordt berekend:  
a) Bij 25 jaar anciënniteit een premie gelijk aan het basisloon havenarbeider algemeen werk x 
21; 
b) Bij 35 jaar anciënniteit een premie gelijk aan het basisloon havenarbeider algemeen werk x 
42.
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De periodes van erkenning als havenarbeider van het algemeen contingent, van het logistiek 
contingent en van inschrijving als vakman worden voor de anciënniteit in aanmerking genomen. 
 
De anciënniteit wordt bepaald op basis van het aantal maanden anciënniteit die in aanmerking 
genomen wordt voor de berekening van de anciënniteitsvakantiedagen. 
 
De uitbetaling gebeurt in de maand na het bereiken van de vereiste anciënniteit. 
 
De premie wordt ook uitbetaald indien de havenarbeider de vereiste anciënniteit bereikt in het 
jaar dat hij toetreedt tot de regeling voor verminderd arbeidsgeschikten. ■  
 
 
■ (Artikel 680 t/m 690: vrij voor aanvulling). ■ 
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