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Afdeling 8. - VERMINDERD ARBEIDSGESCHIKTE HAVENARBEIDERS 

 

Artikel 741 

 

De havenarbeiders van rang A die de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben en van wie de 

verminderde lichamelijke geschiktheid voor alle havenarbeid 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, bevestigd wordt, kunnen op hun verzoek opgenomen worden 

in het stelsel der verminderd arbeidsgeschikten. 

 

De aanvraag wordt ingediend bij het Paritair Subcomité via een syndicale organisatie 

vertegenwoordigd in het Paritair Subcomité. 

 

De havenarbeiders met een anciënniteit van minstens 20 jaar genieten een 

bestaanszekerheidsvergoeding (werkloosheidsvergoeding en aanwezigheidsvergoeding samen) 

gelijk aan 95 % van de vergoeding der werkloze havenarbeiders van rang A; de andere 

havenarbeiders hebben enkel recht op de werkloosheidsvergoeding.  De anciënniteit wordt 

berekend vanaf de datum van erkenning als havenarbeider of inschrijving als vakman. 

 

De vergoeding wordt enkel toegekend aan de havenarbeiders die nog geen beroepsloopbaan 

van ■ 14.040 voltijdse loopbaandagen ■ hebben bereikt. De havenarbeiders die zich vóór de 

wettelijke minimumpensioenleeftijd (of uitzonderingsleeftijd bij lange loopbaan) reeds in de 

regeling bevinden, moeten vóór het bereiken van bedoelde leeftijd een pensioenberekening 

aanvragen.  

Wanneer geen resultaat van de pensioenberekening wordt voorgelegd aan het Fonds, wordt 

de uitkering van de vergoeding vanaf de wettelijke minimumpensioenleeftijd (of 

uitzonderingsleeftijd bij lange loopbaan) geschorst.  

De havenarbeiders die na de wettelijke minimumpensioenleeftijd (of uitzonderingsleeftijd bij 

lange loopbaan) tot de regeling willen toetreden, moeten op het ogenblik van hun aanvraag 

het resultaat van de pensioenberekening voorleggen. Zij kunnen enkel tot de regeling 

toetreden wanneer uit deze berekening blijkt dat zij geen beroepsloopbaan van ■ 14.040 

voltijdse loopbaandagen ■ hebben. 

Van zodra de havenarbeiders een beroepsloopbaan van ■ 14.040 voltijdse loopbaandagen ■ 

hebben keert het Fonds de vergoeding niet langer uit. 

 

 In geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval van gemeen recht behouden de 

verminderd arbeidsgeschikten het recht op aanwezigheidsvergoeding.  

 

Artikel 742 

 

     De havenarbeiders van rang B die de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben, kunnen op hun 

verzoek opgenomen worden in het stelsel der verminderd arbeidsgeschikten, op voorwaarde 

dat deze toestand bevestigd wordt 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. 

 

Zij hebben geen recht op aanwezigheidsvergoeding. 

 

De aanvraag wordt ingediend bij het Paritair Subcomité via een syndicale organisatie 

vertegenwoordigd in het Paritair Subcomité. 

 

 Artikel 743 

 

De havenarbeiders die de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben en van wie de gedeeltelijke 

verminderde arbeidsgeschiktheid voor alle havenarbeid 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, bevestigd wordt, kunnen op hun verzoek één of twee dagen per week 

vrijgesteld worden van aanwerving en stempelcontrole.  
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(Artikel 744 t/m 755: vrij voor aanvulling) 
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