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Afdeling 4. - VAKANTIEREGELING 

 

 

Artikel 876 

 

Het vakantiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

 

 

Artikel 877 

 

Voor zover het paritair toegelaten aantal vakantiegangers per dag niet wordt overschreden, kan 

de vakantie genomen worden met periodes van 1, 2, 3 en 4 weken. 

 

Alleen de dagen van de ■ 3
e
 en ■ 4

e
 vakantieweek kunnen afzonderlijk genomen worden, maar 

niet in juli en augustus en evenmin op dagen waarop het paritair toegelaten aantal 

vakantiegangers overschreden wordt. ■ De havenarbeiders die ingedeeld werden in de derde 

aanwervingszitting kunnen enkel de 4
e
 vakantieweek afzonderlijk nemen. ■  

 

 

Artikel 878 

 

(Opgeheven). 

 

 

Artikel 879 

 

Behalve indien de overheid andere betalingsmodaliteiten voorziet, wordt het vakantiegeld 

uitbetaald door overschrijving ■ ■ in de loop van de 3° week van mei. 

 

 

Artikel 880 

 

De leden van het kaderpersoneel, walkraanmannen, walkraanmannen/speciale  

tuigen, dokautovoerders-kraanmannen/speciale tuigen, containerschadevaststellers en 

containermarkeerders in vast dienstverband dienen het tijdstip van hun vakantie rechtstreeks in 

overleg met hun werkgever af te spreken. 

 

Bij elke aanvraag dient het akkoord van de werkgever voorgelegd te worden. 

 

 

Artikel 881 

 

Vrijstelling van aanwerving en werkloosheidscontrole wordt door de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening toegekend aan de havenarbeiders die wegens gepresteerde en/of 

gelijkgestelde dagen recht hebben op minder dan 20 wettelijke en/of bijkomende 

vakantiedagen. 

 

Ook deze dagen zullen slechts toegekend worden voor zover het toegelaten aantal 

vakantiegangers per dag niet wordt overschreden. 

 

De vrijstelling moet in haar geheel worden opgenomen. 

 

Zij dient aan te sluiten aan de laatste dag wettelijke en/of bijkomende vakantie. 

 

Arbeiders die recht hebben op minder dan 10 dagen wettelijke en/of bijkomende vakantie, 

kunnen de periode van vrijstelling naar keuze nemen, uitgezonderd in juli en augustus. 
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Artikel 882 

 

■ De havenarbeiders in los dienstverband mogen hun anciënniteitsvakantie naar eigen keuze 

gedurende het ganse jaar opnemen, voorzover het maximum aantal losse havenarbeiders die 

per dag afwezig mogen zijn niet is bereikt. ■ 

 

Artikel 883 

 

De havenarbeiders die hun vakantiedagen niet volledig opnemen, dienen aan de Rijksdienst 

voor Arbeidsvoorziening de werkloosheidsvergoeding terug te betalen van een aantal dagen 

gelijk aan het aantal niet opgenomen vakantiedagen. 

 

De daarmee overeenstemmende aanwezigheidsvergoeding, uitgekeerd door het 

Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid, zal door dit Fonds eveneens teruggevorderd 

worden. 

 

 

 

 

(Artikel 884 t/m 895: vrij voor aanvulling). 

 


