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HOOFDSTUK XIII. 

 

 

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

 

 

Afdeling 1.  - ERKENNINGSKAARTEN, IDENTIFICATIEKAARTEN EN WERKBOEKEN 

 

 

ERKENNINGSKAART 

 

 

Artikel 831 

 

Door het in ontvangst nemen van de erkenningskaart, erkent de havenarbeider dat hij het 

wettelijk, conventioneel en gebruikelijk statuut van de havenarbeider uitdrukkelijk en 

onvoorwaardelijk aanvaardt. 

 

 

Artikel 832 

 

De werkgever is verantwoordelijk voor de hem toevertrouwde erkenningskaarten.  Bij verlies 

door toedoen van de werkgever zijn de kosten van hernieuwing, ten belope van € 6,20 te zijner 

laste. 

 

Bij verlies door de werknemer zal hijzelf de hernieuwingskosten, ten belope van € 6,20 dragen. 

 

 

Artikel 833 

 

De werkgever of zijn aangestelde is verplicht de erkenningskaarten van de tewerkgestelde 

havenarbeiders samen met de werkboeken en de ingevulde aanwezigheidslijsten te tonen aan 

de personen die door het Paritair Subcomité gemachtigd zijn deze documenten te controleren. 

 

Deze controle kan geschieden op de plaatsen van de werkzaamheden en in het 

aanwervingsbureau tijdens of na de aanwerving. 

 

In geval van weigering wordt de werkgever een aanvullende bijdrage opgelegd van € 12,39 per 

arbeider. 

 

 

Artikel 834  

 

Bij intrekking, schorsing of einde van de erkenning als havenarbeider dient de kaart op het 

Paritair Subcomité afgegeven te worden. 
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WERKBOEK 

 

 

Artikel 835 

 
  De havenarbeiders krijgen bij hun erkenning een werkboeknummer en werkboek.   

 

Het werkboek vormt samen met de maandelijkse loonafrekening en met het overzicht van de 

jaartotalen, de wettelijk voorgeschreven individuele rekening (toepassing KB 18-02-1983). 

 

De codes die in de kolom "werkgever" voorkomen in het werkboek en op de loonafrekening, 

verwijzen naar het inschrijvingsnummer waaronder de betrokken werkgever bij CEPA, Centrale 

der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen, bekend is. 

 

Bij CEPA berust de lijst der aangesloten werkgevers waarop naam, adres, 

verzekeringsmaatschappij en polisnummer inzake arbeidsongevallen vermeld staan. 

 

 

Artikel 836 

 

De werkboeken worden jaarlijks hernieuwd en worden opgesteld volgens modaliteiten bepaald 

door het Paritair Subcomité. 

 

Het werkboeknummer dient beschouwd te worden als inschrijvingsnummer bij de Bijzondere 

Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen en het ■ Vakantiefonds van de Belgische zeehavens ■. 

 

In het ■ personeelsbestand ■ komen de arbeiders voor onder het werkboeknummer vermeld op 

het werkboek en/of de erkenningskaart. 

 

 

Artikel 837 

 

De arbeiders dienen de linkerbladzijde van het werkboek maandelijks af te scheuren en aan 

hun uitbetalingsinstelling te bezorgen wanneer hierop stempels en/of feestdagen voorkomen die 

recht geven op werkloosheidsvergoeding. 

 

Het is de arbeider verboden: 

 

a) zelf of door onbevoegde personen veranderingen aan hun werkboek aan te brengen of te 

laten aanbrengen, behalve het schrappen van een werkloosheidsstempel bij tewerkstelling; 

 

b) van hun werkboek misbruik te maken of te laten maken; 

 

c) looncijfers, data of andere vermeldingen op de loonbewijzen te veranderen. 

 

 



-  159  - 

______________________________ 

 
26.5.2014 

 

Artikel 838 - Erkenningskaart 

 

De kleur van de erkenningskaarten is verschillend naargelang de aanwervingszitting waarin de 

arbeider is ingedeeld (los dienstverband) of volgens de beroepscategorie (vast dienstverband): 

 

- Aanwerving 1     : bruin; 

- Aanwerving 2     : groen; 

- Aanwerving 3     : oranje; 

- Aanwerving 4     : mauve; 

- ■WK, WK/ST, DAK/ST, CSV, HA/VD, K/VD, CMA/VD : geel■; 

- Kaderpersoneel     : wit. 

 
 De erkenningskaart van de havenarbeider die de leeftijd van 50 bereikt zal herkenbaar gemaakt 

worden door een gele band op voor- en achterzijde van de kaart. 
 
Voor de stukgoed-, container- en polyvalente markeerders wordt volgende code op de 
achterzijde van de erkenningskaart geplaatst: 

- stukgoedmarkeerder: SMA 
- containermarkeerder: CMA 
- polyvalente markeerder: PMA. 
 
 

Artikel 839 - Identificatiekaart 

 

Iedere havenarbeider ontvangt een identificatiekaart, die hij steeds bij zich moet hebben tijdens 

het werk. 

 

De identificatiekaart dient voorgelegd te worden op verzoek van de daartoe door het Nationaal 

Paritair Comité der Haven van Antwerpen gemachtigde personen.  In het kader van de ISPS-

code is de havenarbeider verplicht zijn identificatiekaart te tonen aan de bevoegde personen. 

 

Bij verlies zijn de hernieuwingskosten, ten belope van € 35,00 ten laste van de werknemer. 

 

 

Artikel 840 - Tolkaart Liefkenshoektunnel 

 

Bij verlies van de tolkaart voor de Liefkenshoektunnel zijn de hernieuwingskosten ten belope 

van € 40,00 ten laste van de werknemer. 

 

 

(Artikel 841 t/m 850: vrij voor aanvulling).
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