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Afdeling 10. - KLEIN VERLET 

 

 

Artikel 771 

 

In de gevallen voorzien in het Koninklijk Besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud 

van het normaal loon voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of 

voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten, wordt de 

vergoeding voor het klein verlet toegekend: 

 

1. Huwelijk van de werknemer. 

 Twee dagen door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsgrijpt 

of tijdens de daaropvolgende week. 

 

2. Huwelijk van een wettig, gewettigd, aangenomen of natuurlijk erkend kind van de werknemer 

of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de vader, 

moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder, van een kleinkind van de 

werknemer. 

 De dag van het huwelijk. 

 

3. Priesterwijding of intrede in het klooster van een wettig, gewettigd, aangenomen of natuurlijk 

erkend kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, 

schoonbroer of schoonzuster van de werknemer. 

 De dag van de plechtigheid. 

 

4. Overlijden van de echtgenoot of echtgenote, van een wettig, gewettigd, aangenomen of 

natuurlijk erkend kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van de vader, moeder, 

schoonvader, stiefvader, schoonmoeder of stiefmoeder van de werknemer. 

 Drie dagen door de werknemer te kiezen in de periode die begint met de dag van het overlijden 

en eindigt met de dag van de begrafenis. 

 
5. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de 

grootmoeder, de overgrootvader, de overgrootmoeder, van een kleinkind, een 
achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die bij de werknemer inwoont. 
Twee dagen door de werknemer te kiezen in de periode die begint met de dag van het 
overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis. 

 De schoonbroer, de schoonzuster, de grootvader, de grootmoeder, de overgrootvader en de 

overgrootmoeder van de echtgenoot of de echtgenote van de werknemer worden 

gelijkgesteld met de schoonbroer, de schoonzuster, de grootvader, de grootmoeder, de 

overgrootvader en de overgrootmoeder van de werknemer. 

 
6. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de 

grootmoeder, de overgrootvader, de overgrootmoeder, van een kleinkind, een 
achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die niet bij de werknemer inwoont. 
De dag van de begrafenis. 

 De schoonbroer, de schoonzuster, de grootvader, de grootmoeder, de overgrootvader en de 

overgrootmoeder van de echtgenoot of de echtgenote van de werknemer worden 

gelijkgesteld met de schoonbroer, de schoonzuster, de grootvader, de grootmoeder, de 

overgrootvader en de overgrootmoeder van de werknemer. 
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7. Plechtige communie van een wettig, gewettigd, aangenomen of natuurlijk erkend kind van 

de werknemer of zijn echtgeno(o)t(e). 

 De dag van de plechtigheid of de werkdag ervoor of erna wanneer de plechtigheid op een 

zaterdag, zondag of feestdag valt. 

 

8. Deelneming van een wettig, gewettigd, aangenomen of natuurlijk erkend kind van de 

werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) aan het feest van de "vrijzinnige jeugd" daar waar dit 

feest plaats heeft. 

 De dag van het feest of de werkdag ervoor of erna wanneer het feest op een zaterdag, 

zondag of feestdag valt. 

 

9. Bijwonen van een bijeenkomst van een familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter. 

 De nodige tijd met een maximum van één dag. 

 

10. a) Deelneming aan een jury, oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke 

verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank. 

De nodige tijd met een maximum van vijf dagen. 

b) Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de 

parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen. 

De nodige tijd. 

c) Uitoefening van het ambt van bijzitter in één van de hoofdbureaus bij de verkiezing van 

het Europese Parlement. 

De nodige tijd met een maximum van vijf dagen. 

 

11. Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming bij de parlements-, 

provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen. 

De nodige tijd met een maximum van vijf dagen. 

 

 

Artikel 772 

 

De vergoeding wordt ook toegekend in volgende gevallen: 

 

 1. Samenwonende partners worden volledig gelijkgesteld met gehuwden.  Onder 

“samenwonende partners” wordt verstaan personen die op hetzelfde adres ingeschreven 

staan in het bevolkingsregister en hiervan de nodige officiële bewijzen kunnen voorleggen. 

  Het kind van de samenwonende partner wordt gelijkgesteld met een wettig kind.  

 

2. Huwelijk of overlijden van halfbroer of halfzuster wordt respectievelijk gelijkgesteld met 

huwelijk of overlijden van broer of zuster. 

 

3. Oproeping voor de rechtbank wegens verkeersovertreding begaan in dienst van een 

werkgever: de dag van de oproeping. 

 

4. Oproeping tot regeling van arbeidsongevallen voor wat betreft de betwisting inzake 

toekenning van de invaliditeit, deskundig onderzoek door dokter, wetsdokter, rechtbank: de 

dag van de oproeping. 

 

5. Oproeping door een officiële instantie, andere dan het NPCHA, in verband met betwisting of 

sociale problemen met betrekking tot de  beroepsactiviteit: de dag van de oproeping. 

 

6. ■ Oproeping voor de jeugdkamer van de familierechtbank als ouder of voogd van een 

minderjarig kind: de dag van de oproeping. ■ 

 

7. Oproeping voor de rechtbank voor adoptie of nationaliteitskeuze van een kind: de nodige 

tijd. 
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8. Oproeping 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, voor het periodiek 

medisch onderzoek als dokautovoerder, dokautovoerder-kraanman of dekman: de dag van 

de oproeping. 

 

9. Oproeping 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, van 

havenarbeiders die blootgesteld zijn aan een risico voor beroepsziekte door di-isocyanaten: 

de dag van de oproeping. 

 

10. Oproeping als getuige bij de onderzoeksrechter of de gerechtelijke politie: de dag van de 

oproeping. 

 

■ ■  

 

11. Deelneming door de militanten van de 3 respectievelijke syndicale organisaties aan 

statutaire syndicale congressen. 

 

12.Medisch onderzoek bij de externe dienst voor preventie en bescherming waarbij de 

lasthebber zoals bepaald in art. 1 van het KB van 4 september 1985, aangesloten is, met 

het oog op een verandering van beroepscategorie: de dag van de oproeping. 

 

13. Bijwonen van syndicale activiteiten door bestuursleden van de werknemersorganisaties aan 

de haven van Antwerpen onder de volgende voorwaarden: maximum 10 dagen per jaar per 

bestuurslid en in totaal maximum 500 dagen per jaar. 

 

De werknemersorganisaties vertegenwoordigd in het Paritair Subcomité  zullen telkens de 

lijst van de betrokken bestuursleden aan de Centrale der Werkgevers aan de Haven van 

Antwerpen overmaken. 

 

14. Overlijden van vader, stiefvader, moeder of stiefmoeder van de overleden 

echtgenote/echtgenoot van de al dan niet hertrouwde werknemer: de dag van de 

begrafenis.  

 

 

Artikel 773 

 

De vergoeding voor het klein verlet is gelijk aan de vergoeding voor een feestdag waarop niet 

gewerkt wordt. 
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 Artikel 774 

 
Voor de geboorte van een kind waarvan de wettelijke verwantschap langs vaderszijde vaststaat 
heeft enkel de werknemer die de wettelijke vader is van het kind recht op 10 dagen 
geboorteverlof.  
 
Voor de geboorte van een kind waarvan de wettelijke verwantschap niet langs vaderszijde 
vaststaat heeft de werknemer die gehuwd is, wettelijk samenwoont of duurzaam samenwoont 
met de moeder van het kind recht op 10 dagen geboorteverlof. Het recht op geboorteverlof 
komt hierbij in dalende volgorde toe aan de werknemer die op het ogenblik van geboorte: 
- gehuwd is met de moeder van het kind; 

- wettelijk samenwoont met de moeder van het kind, en bij wie het kind zijn 
hoofdverblijfplaats heeft; 

- sedert een onafgebroken periode van drie jaar voorafgaand aan de geboorte samenwoont 
met de moeder van het kind, en bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft. Het bewijs van 
samenwoning en hoofdverblijf wordt geleverd aan de hand van een uittreksel uit het 
bevolkingsregister. 

 
Het bewijs van partnerschap in het kader van geboorteverlof dient steeds door de werknemer 
geleverd te worden door: 
- de huwelijksakte; 
- een bewijs van wettelijke samenwoning;  
- een uittreksel uit het bevolkingsregister waaruit de inschrijving op hetzelfde adres blijkt 

gedurende minstens drie onafgebroken jaren voorafgaand aan de geboorte. 
 
In het kader van feitelijke of wettelijke samenwoning is bovendien vereist dat tussen de 
werknemer en de partner geen band van bloedverwantschap bestaat die leidt tot een 
huwelijksverbod. 
  
Het geboorteverlof:  
- kan slechts eenmaal worden opgenomen voor één en hetzelfde kind; 
- kan niet gecombineerd worden met het recht op moederschapsverlof; 
- wordt in mindering gebracht op het eventueel later te nemen adoptieverlof indien het 

betrekking heeft op hetzelfde kind. 
 
De werknemer dient de dagen geboorteverlof te nemen binnen een periode van 4 maanden 
vanaf de dag van de bevalling. De werknemer dient deze dagen niet noodzakelijk in één keer 
op te nemen. Enkel de havenarbeiders ingedeeld in de 3de aanwervingszitting zijn verplicht 
deze dagen aaneensluitend te nemen of in twee periodes van aaneensluitende dagen.  
 
De havenarbeiders dienen de dagen geboorteverlof aan te vragen bij Cepa. De arbeiders in 
vast dienstverband dienen steeds het akkoord te hebben van hun werkgever. 
 

De werknemer ontvangt voor de eerste 3 dagen van het geboorteverlof de vergoeding zoals 

vermeld in artikel 773. Tijdens de volgende 7 dagen van het geboorteverlof ontvangt de 

werknemer een uitkering die ten laste valt van het stelsel van de ziekte- en 

invaliditeitsverzekering. 

 

 

 Artikel 775 

 

Voor het onthaal van een kind in het gezin in het kader van een adoptie hebben de 

havenarbeiders recht op adoptieverlof.  Dit bedraagt maximum 6 weken, zo het kind bij het 

begin van het adoptieverlof de leeftijd van 3 jaar niet heeft bereikt, en maximum 4 weken zo het 

kind wel de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt.  De uitoefening van het recht op adoptieverlof neemt 

echter steeds een einde op het moment waarop het kind de leeftijd van 8 jaar bereikt.  Het 

adoptieverlof moet in een aaneengesloten periode worden opgenomen.  De werknemer is 

echter niet verplicht om het maximaal aantal weken adoptieverlof uit te oefenen waarop hij recht 

heeft. 
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Om het recht op adoptieverlof te kunnen uitoefenen moet dit verlof een aanvang nemen binnen 

twee maanden volgend op de inschrijving van het kind als deel uitmakend van het gezin van de 

werknemer in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar hij 

zijn verblijfplaats heeft. 

 

Tijdens de eerste drie kalenderdagen van het adoptieverlof heeft de werknemer recht op de 

vergoeding zoals vermeld in artikel 773.  Tijdens de rest van het adoptieverlof ontvangt de 

werknemer een uitkering die ten laste valt van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.  De 

werknemer dient een aanvraag tot uitkering in bij zijn ziekenfonds samen met een document 

waaruit blijkt dat het kind werd ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingen-

register.  

 

(Artikel 776 t/m 785: vrij voor aanvulling). 
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