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Afdeling 7. - REINTEGRATIEPROCEDURE 

 

 

Artikel 721 

 

Indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan, kan de Administratieve Commissie de 

overschakeling naar een andere beroepscategorie toestaan: 

1. Slachtoffer zijn van een arbeidsongeval of een beroepsziekte of meer dan 1 jaar 

werkonbekwaam zijn geweest wegens ziekte of ongeval van gemeen recht. 

2. ■Door de externe dienst voor preventie en bescherming waarbij de lasthebber zoals bepaald 

in art. 1 van het KB van 4 september 1985, aangesloten is, ongeschikt verklaard worden 

voor de beroepscategorie waarin men ingedeeld is.■ 

3. Medisch geschikt bevonden worden voor een andere beroepscategorie en eventueel op 

vraag van de arbeidsgeneesheer met goed gevolg een psychotechnische proef afleggen 

voor deze beroepscategorie. 

4. De vereiste beroepsbekwaamheid bezitten.  Dit wil zeggen: slagen in de voorziene 

opleidingscursus. 

5. Blijk geven van voldoende arbeidsprestaties in de nieuwe beroepscategorie bij de controle 

na de proefperiode van 1 jaar. 

 In bevestigend geval wordt de overschakeling definitief.  In ontkennend geval wordt de 

erkenning als havenarbeider ingetrokken. 

 

 

Artikel 722 

 

De volgende vergoeding wordt toegekend aan havenarbeiders wiens erkenning wegens 

medische redenen wordt ingetrokken ingevolge arbeidsongeval of beroepsziekte: 

- €  887,56  per 5 jaar anciënniteit als havenarbeider; en 

- €  887,56  per 5 jaar tussen de leeftijd waarop de erkenning wordt ingetrokken en de 

leeftijd van 65 jaar; en 

- €  887,56  per schijf van 10 % blijvende arbeidsongeschiktheid. 

 

Een begonnen periode van 5 jaar of schijf van 10 % telt als een volledige. 

 

Deze bedragen worden jaarlijks op 1 januari aangepast met een percentage gelijk aan de stijging 

van het rekenkundig gemiddeld indexcijfer der consumptieprijzen dat voor de aanpassing van het 

basisloon in aanmerking wordt genomen, beschouwd over de periode van oktober tot oktober 

volgens onderstaande formule: 

index oktober lopend jaar - index oktober vorig jaar x 100 
index oktober vorig jaar 

 

De afscheidsvergoeding wordt ook toegekend indien de betrokkene: 

 

- na de intrekking van zijn erkenning als havenarbeider, in een andere functie kan gereïntegreerd 

worden in een havenbedrijf; 

 

- uiterlijk 1 jaar na de overschakeling naar een andere beroepscategorie als reïntegratie, 

afstand doet van zijn erkenning als havenarbeider of indien zijn erkenning wordt ingetrokken 

wegens onvoldoende prestaties in zijn nieuwe beroepscategorie. 
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Bovenop de afscheidsvergoeding ontvangen de havenarbeiders wiens erkenning ingetrokken 
wordt wegens medische redenen ingevolge arbeidsongeval of beroepsziekte, een forfaitaire 
vergoeding ten bedrage van € 35 per dienstjaar met een maximum van € 875.  

 
De anciënniteit wordt als volgt berekend: 

- voor de bepaling van de anciënniteit worden de periodes van erkenning als havenarbeider 

van het algemeen contingent, van het logistiek contingent en van inschrijving als vakman 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 van deze forfaitaire vergoeding gebeurt in de maand volgend op de maand 

waarin de erkenning wegens medische redenen ingevolge arbeidsongeval of beroepsziekte 

wordt ingetrokken. 

 

 

Artikel 723 

 

Wanneer de erkenning ingetrokken wordt wegens definitieve medische ongeschiktheid ingevolge 

arbeidsongeval of beroepsziekte, zullen door de werkgevers pogingen ondernomen worden tot 

reïntegratie in een andere functie. 

In zulk geval zal het loon bepaald worden in functie van de mogelijkheden van betrokkene en 

van de uitkering die hij ontvangt ingevolge het arbeidsongeval of de beroepsziekte. 

 

 

Artikel 724 

 

De procedure van reïntegratie na arbeidsongeval of beroepsziekte verloopt als volgt: 

1. ■Wanneer de betrokkene het werk van zijn huidige beroepscategorie niet meer kan 

uitoefenen wegens medische redenen, kan hij op zijn verzoek naar de externe dienst voor 

preventie en bescherming, waarbij de lasthebber zoals bepaald in art. 1 van het KB van 4 

september 1985, aangesloten is, verwezen worden.■ 

 De Administratieve Commissie verstrekt hem dan uitleg over de eventuele mogelijkheden tot 

reïntegratie, maar eveneens over het risico van verlies van de erkenning ingeval van 

ongeschiktheid voor alle havenarbeid. 

2. Medisch onderzoek: 

a) Indien geschikt voor huidige beroepscategorie: de procedure tot reïntegratie gaat niet 

door en de betrokkene wordt hiervan door de Administratieve Commissie in kennis 

gesteld. 

b) Indien ongeschikt voor de huidige beroepscategorie zonder mogelijkheid tot reïntegratie 

in een andere beroepscategorie: 

- De betrokkene wordt door de Administratieve Commissie opgeroepen en er wordt 

hem mede gedeeld dat zijn erkenning wegens medische redenen dient ingetrokken te 

worden. 

- De erkenning wordt eerst gedurende 28 dagen geschorst in het belang van het 

administratief onderzoek om beroep tegen deze beslissing toe te laten. 

 Indien het een havenarbeider betreft wiens erkenning reeds geschorst is, wordt de 

betrokkene op de dag dat hij zich opnieuw ter beschikking stelt van het havenbedrijf, 

opnieuw opgenomen in actieve dienst. 

 De erkenning wordt echter onmiddellijk geschorst in het belang van het administratief 

onderzoek voor een periode van 28 dagen. 

- De betrokkene blijft stempelen in het aanwervingsbureau met 

aanwezigheidsvergoeding indien rang A. 
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 - Na termijn van beroep wordt de betrokkene opgeroepen voor intrekking van de 

erkenning met afscheidsvergoeding 

c) Indien ongeschikt voor de huidige beroepscategorie met bepaalde mogelijkheden tot 

reïntegratie: 

- De betrokkene wordt door de Administratieve Commissie opgeroepen en in kennis 

gesteld van het advies van de arbeidsgeneesheer. 

- Indien de procedure tot overgang naar een andere beroepscategorie binnen een 

redelijke tijdspanne kan gebeuren (medisch onderzoek, psycho-technisch onderzoek, 

cursus) kan de betrokkene ondertussen in het aanwervingsbureau stempelen met 

aanwezigheidsvergoeding indien rang A. 

- In het tegengesteld geval wordt de erkenning geschorst wegens tijdelijke medische 

ongeschiktheid en dient de betrokkene de stempelcontrole in zijn gemeente te volgen 

in afwachting dat de voorwaarden kunnen vervuld worden om over te gaan naar een 

andere beroepscategorie. 

- De erkenning in een andere beroepscategorie gebeurt op proef voor 1 jaar.  Bij 

onvoldoende prestaties in de nieuwe beroepscategorie: intrekking van de erkenning 

met afscheidsvergoeding. 

 

 

 

 

(Artikel 725 t/m 740: vrij voor aanvulling).
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