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Afdeling 7. - DEKMANNEN (D) 
 
 
Artikel 211 - Erkenning 
 
Om ingedeeld te worden in de beroepscategorie dekman, moeten de kandidaten voldoen aan 
de volgende voorwaarden: 
 
a) minstens 6 maanden erkend zijn als havenarbeider van rang A; 
b) met goed gevolg een psycho-technische proef afleggen; 
c) door de arbeidsgeneeskundige dienst medisch geschikt verklaard worden; 
d) de cursus ingericht door het Opleidingscentrum voor Havenarbeiders met succes gevolgd 

hebben; 
e) bereid zijn ingedeeld te worden bij een andere aanwervingszitting; 
f) binnen de 3 maanden na het voleindigen van bedoelde cursus de erkenning als dekman 

opvragen. 
 

■ ■  
 
Niet-geslaagde cursisten die beantwoorden aan de normen voor herkansing, hebben recht deel 
te nemen aan een eerstvolgende cursus. 
 
De erkenning als dekman wordt verleend na een proefperiode van één jaar. 
 
 
Artikel 212 - Taak 
 
Het dekwerk wordt voorbehouden aan de dekmannen en aan de leden van het kaderpersoneel 
van de betrokken firma. 
 
Zij moeten de volgende taken uitvoeren: 
 
- het af- en aanleggen van luiken; 
- het stellen van laadbomen en geien; 
- het drijven van alle winchen en alle dekkranen; 
- het behoorlijk plaatsen en bergen van luiken, wires, touwen, gebinten en gereedschappen; 
- het houden van toezicht tijdens de werkzaamheden op wires, touwwerk en haken; 
- het uitwijzen voor de kraanman; 
- het bijsturen van de lading. 
 
Dekmannen mogen noch de functie van de beroepscategorie havenarbeider algemeen werk 
uitvoeren, noch functies die aan andere beroepscategorieën voorbehouden zijn, behalve bij 
officieel vastgesteld tekort bij deze beroepscategorieën. 
 
Bij niet-naleving van deze bepaling wordt de werkgever een aanvullende bijdrage opgelegd, 
gelijk aan het shiftloon indien de tewerkgestelde persoon een havenarbeider is of gelijk aan 3 x 
het shiftloon + 1,5 x  de bijdrage aan het Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid indien de 
tewerkgestelde persoon geen havenarbeider is. 
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Artikel 213 - Loon 
 
Het loon is gelijk aan het loon van de havenarbeider algemeen werk voor de 
overeenstemmende shift, verhoogd met een overuurloon van de havenarbeider algemeen werk 
voor de overeenstemmende shift. 
Dekmannen moeten minstens 45 minuten vóór de aanvang van de taak op de aangeduide 
werkplaats aanwezig zijn om alle voorbereidend werk uit te voeren. 
De dekman die tijdens de schafttijd moet stellen, wordt vergoed overeenkomstig het 
overuurloon van de havenarbeider algemeen werk. 
 
 
 
 
 ■ (Artikel 214 t/m 250: vrij voor aanvulling). ■  
 
 


