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Afdeling 2. - STORTGOEDERENBEHANDELING MET GRIJPER 
 
 
Artikel 524 - Stortgoederenbehandeling aan zeeschepen 

 
a) Er zijn geen havenarbeiders in het ruim tewerkgesteld en de bedienaar van het toestel heeft 

onvoldoende zicht op de werkzaamheden in het ruim: 

1 foreman/dekman per ruim. 
 
b) Er zijn havenarbeiders in het ruim tewerkgesteld: 

- 1 foreman per zeeschip en 1 dekman per toestel bij directe overslag naar lichter; 
- 1 foreman per zeeschip en 1 dekman per toestel bij directe overslag uit lichter; 
- 1 foreman per zeeschip en 1 dekman per toestel bij directe overslag naar spoorwagon; 
- 1 foreman of dekman per toestel bij volledige lossing op kaai mits continu-toezicht op de 

werkzaamheden in het ruim. 
 

Havenarbeiders algemeen werk ■ ■ volgens noodwendigheden. 
 
 
Artikel 525 - Stortgoederenbehandeling aan lichters 

 
a) Er zijn geen havenarbeiders in het ruim tewerkgesteld en de bedienaar van het toestel heeft 

onvoldoende zicht op de werkzaamheden in het ruim: 

1 foreman/dekman per lichter. 
 

b) Er zijn havenarbeiders in het ruim tewerkgesteld: 
 

1. de bedienaar van het toestel heeft voldoende zicht (grijpertraject) op de werkzaamheden 
in het ruim: 

1 foreman/dekman per lichter mits continu toezicht op het ruim; 
 

2. de bedienaar van het toestel heeft onvoldoende zicht op de werkzaamheden in het ruim: 

1 foreman + 1 dekman per lichter. 
 

Havenarbeiders algemeen werk ■ ■ volgens noodwendigheden. 
 
 

Artikel 526 
 
Bij niet-naleving van dit ploegenstelsel wordt de werkgever een aanvullende bijdrage opgelegd 
van 3 x het shiftloon + 1,5 x de bijdrage aan het Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid 
voor elke uitgespaarde havenarbeider en 1 x het shiftloon voor elke havenarbeider die het werk 
verricht dat niet tot de taakomschrijving van zijn beroepscategorie behoort. 

 



-  94  - 

______________________________ 

 
1.1.2005 

 
Artikel 527 - Grijpertoeslag 
 
Wanneer er ertsen of andere stortgoederen behandeld worden, zal de arbeid geschieden aan 
het shiftloon zoals vastgesteld door de Codex, vermeerderd met de bijzondere toeslag voor 
werk in het ruim. 

 
Worden als ertsen beschouwd: 

 
Antimoon; 
Arseen erts; 
Zinkerts (zinkblende); 
Bauxiet (aluminiumerts); 
Chroom; 
Calamine (zinkoxide); 
Chalcosine; 
Cassiteriet (natuurlijk tindioxide); 
Kopercement (poeder of spons); 
Goudbevattend erts (minerai aurifère); 
Ilmenite erts of ilmeniet (gemengd titaanijzeroxide); 
Koperslakken; 
Kopererts; 
Kopermatte; 
Looderts; 
Loodmatte; 
Loodbezinksel; 
Loodoxide; 
Lepidoliet (lithiummineraal, lithiumsilicaat); 
Middlings; 
Mangaanerts; 
Mangaancarbonaat; 
Magnetiet (ijzeroxide); 
Nikkelerts; 
Pyriet (ijzersulfide); 
Lood-, zink-, pyrietresidus; 
Gesinterde concentraten; 
Speiss (arseenbevattend residu); 
Scheeliet (calciumwolframaat); 
Sillimaniet; 
Tinmatte; 
Wolfram; 
Ijzererts; 
Ijzermangaanerts; 
Ijzermatte; 
Ijzeroxide; 
Zinkgrauw (geraffineerd zinkstof); 
Zinkmatte; 
Zinkoxide; 
Zinkconcentraat; 
Zirkonium. 
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