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Afdeling 5. - TIJDSTIP EN TERMIJN VAN BETALING VAN HET LOON 

 

 

Artikel 896 

 

■De uitbetaling van het loon gebeurt in giraal geld door middel van overschrijving op een bank- 

of postcheckrekening.■ 

 

 

Artikel 897 

 

De betrokken werkgever dient de nodige financiële middelen ter beschikking te stellen van 

CEPA, organisatie van werkgevers die voor het Antwerpse havengebied bij Koninklijk Besluit 

van 4 september 1985 (BS 16-10-1985) erkend is bij toepassing van Art. 3bis van de Wet van 8 

juni 1972 betreffende de havenarbeid, ingevoegd bij wet van 17 juli 1985 (BS 31-08-1985).  De 

onderneming die niet aan deze verplichting voldoet, mag geen havenarbeiders aanwerven. 

 

 

Artikel 898 

 

Ten laatste op het tijdstip van de inschrijving in het personeelsregister geeft de werknemer het 

nummer van zijn bank- of postrekening op aan CEPA, Brouwersvliet 33, Bus 7 te 2000 Antwerpen.  

Ten einde onderbrekingen in de betaling van het loon te vermijden, geeft de werknemer elke 

wijziging van dit nummer onmiddellijk door aan CEPA. 

 

In overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer worden alle gegevens van de arbeiders die in het personeelsregister 

ingeschreven zijn opgenomen in een geautomatiseerde verwerking/manueel bestand waarvan 

CEPA, de Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen cvba, Brouwersvliet 33, bus 

7 te 2000 Antwerpen 1, de houder is.  De bewerker is de Afdeling Haven. 

Deze gegevens worden verzameld met het oog op de personeels- en loonadministratie en de 

toepassing van de arbeids- en sociale zekerheidswetgeving. 

 

■ Aanvullende inlichtingen kunnen verkregen worden bij het openbaar register van 

geautomatiseerde verwerkingen van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. De arbeiders hebben het recht op toegang tot 

verbetering van de gegevens. ■ 

 

Artikel 899 

 

CEPA betaalt het loon wekelijks. 

 

 

Artikel 900 

 

De uitbetaling van het loon geschiedt voor elke arbeidsperiode van één week van zaterdag 

6.00 u. tot en met de volgende zaterdag om 5.45 u. en uiterlijk de 11° kalenderdag na het 

verstrijken van de arbeidsperiode, voor zover de loonopgave tijdig is overgemaakt aan CEPA. 

 

 

■ Artikel 901 

 

Opgeheven ■ 
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Artikel 902 - Loonbewijzen 

 

Uiterlijk bij het einde van iedere shift dient de werkgever aan de arbeider een loonbewijs te 

overhandigen, als bewijs voor de arbeider van zijn recht op loon. 

 

De loonbewijzen dienen volgende gegevens te vermelden: firma, datum, naam of 

werkboeknummer van de arbeider, schip of kaai, gepresteerde shift, loon en overuren, 

toeslagen en kledijvergoedingen. 

 

Al deze gegevens moeten overeenstemmen met deze vermeld op de loonopgaven van de 

werkgever aan CEPA. 

 

 

Artikel 903 - Maandelijkse loonafrekeningen 

 

- Op het rekeninguittreksel van de financiële instelling of op de circulaire check, worden 

volgende gegevens vermeld: 

1. brutoloon; 

2. premies; 

3. RSZ-bijdrage; 

4. bedrijfsvoorheffing; 

5. andere afhoudingen; 

6. nettoloon; 

7. prestatieweek waarop deze bedragen betrekking hebben. 

- De loonafrekening wordt maandelijks opgemaakt met gedetailleerde loongegevens. 

- De loonafrekening wordt ofwel naar de arbeiders thuis gezonden, ofwel bij CEPA ter 

beschikking gehouden, ofwel bezorgd via de werkgever. 

 - De werknemer heeft de mogelijkheid om via zijn persoonlijke e-banking omgeving zijn 

 loonafrekening elektronisch te raadplegen en eventueel af te drukken.  

Voor de elektronische bewaring van de loonafrekening heeft de werkgever als erkend 

verlener van een elektronische archiveringsdienst “Unified Post nv” aangesteld.  De 

werknemers die gebruik maken van deze mogelijkheid hebben tot vijf jaar na het einde van 

de erkenning toegang tot deze elektronische archiveringsdienst. 

- De loonafrekening vermeldt de toestand in verband met herverdelingsdagen en werkuitrusting. 

- De belastingsfiche en de individuele rekening worden jaarlijks vóór het einde van het eerste 

kwartaal bezorgd op dezelfde wijze als de loonafrekening. 

 

 

Artikel 904 - Voorschotten 

 

Wanneer de werknemer een tekort vaststelt in de opgegeven lonen, kan hij via CEPA een 

voorschot uitbetaald krijgen: 

- als hij de loonbewijzen met betrekking tot de niet-betaalde prestaties voorlegt, 

- als de werkgever deze prestaties in het werkboek afgestempeld heeft.  Dit geldt enkel voor 

de havenarbeiders. 

- als de werkgever - waarvoor de prestaties niet verwerkt werden - aan al zijn verplichtingen 

inzake de betaling van de CEPA-facturen voldaan heeft, 

- als de werkgever - die reeds over een aansluitingsnummer bij CEPA beschikt en zijn 

activiteit herneemt - de voorziene provisie gestort heeft bij CEPA vooraleer tot aanwerving 

over te gaan. 
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Deze voorwaarden zijn cumulatief. 

 

Het voorschot bedraagt 50 % van het bedrag dat aan de werknemer zou toegekomen zijn 

indien de ontbrekende prestaties normaal verwerkt waren. 

 

 

(Artikel 905 t/m 915: vrij voor aanvulling). 
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