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 Afdeling 3. - STORTGOEDERENBEHANDELING MET ZUIGER, TRIMMACHINE OF POMP 

 
 

Artikel 528 - Lossen van zeeschepen met graanzuigers 
 

- Bij graanzuigers met rechte koppen geldt volgend ploegenstelsel: 

 1 foreman/dekman (bedienaar van de draagbare bedieningspanelen) per ruim en aan dek en 

 havenarbeiders algemeen werk volgens noodwendigheden. 
 
- Bij graanzuigers met kromme koppen/flexibels geldt volgend ploegenstelsel: 

 1 foreman/dekman (bedienaar van de draagbare bedieningspanelen) per ruim en aan dek en 

 2 havenarbeiders algemeen werk per kop/flexibel (1 havenarbeider algemeen werk bij 
graanzuigers met beperkte capaciteit - maximum 100 ton per uur en per kop). 

 
- Bij alle graanzuigers: 

 - opkuis: bijkomende havenarbeiders volgens noodwendigheden; 

 - opensnijden zakken: een aparte ploeg havenarbeiders algemeen werk. 
 

 
Artikel 529 - Lossen van lichters met graanzuigers 

 
- Bij graanzuigers met rechte koppen geldt volgend ploegenstelsel: 

1 foreman/dekman (bedienaar van de draagbare bedieningspanelen) per lichter en 

havenarbeiders algemeen werk volgens noodwendigheden. 
 

- Bij graanzuigers met kromme koppen/flexibels geldt volgend ploegenstelsel: 

1 foreman/dekman per lichter (bedienaar van de draagbare bedieningspanelen) en 

2 havenarbeiders algemeen werk per kop/flexibel (1 havenarbeider algemeen werk bij 
graanzuigers met beperkte capaciteit - maximum 100 ton per uur en per kop). 
 

- Bij alle graanzuigers: 

- opkuis: bijkomende havenarbeiders volgens noodwendigheden; 

- opensnijden zakken: een aparte ploeg havenarbeiders algemeen werk. 
 
 

Artikel 530 - Laden van zeeschepen 
 

- Laden zonder trimmachine 
 

1 havenarbeider algemeen werk of foreman per ruim voor het bedienen van de 
beladingsinstallatie. 

 
- Laden met trimmachine 

 
Voor het laden van schepen met granen, zaden en derivaten in bulk wordt, wanneer dit 
gebeurt met mechanisch gedreven trimmachines, volgend personeel ingezet: 
 
a) trimmachine verbonden met laadbuis en electrisch op afstand bedienbaar met één of 

meer draagbare bedieningspanelen: 

1 havenarbeider algemeen werk voor het bedienen van de beladingsinstallatie en de 
trimmachine.  Er moet 1 foreman voor het ganse schip tewerkgesteld worden. 
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b) trimmachine niet verbonden met laadbuis: 

1 foreman voor het bedienen van het heftoestel en 

1 havenarbeider algemeen werk voor het bedienen van de beladingsinstallatie en de 
trimmachine. 

 
 
Artikel 531 - Laden van lichters 

 
- Laden zonder trimmachine 

 
1 havenarbeider algemeen werk per lichter voor het bedienen van de beladingsinstallatie. 

 
- Laden met trimmachine  

 
a) trimmachine verbonden met laadbuis en electrisch op afstand bedienbaar met één of 

meer draagbare bedieningspanelen: 

1 havenarbeider algemeen werk per lichter voor het bedienen van de beladingsinstallatie 
en de trimmachine. 
 

b) trimmachine niet verbonden met laadbuis: 

1 havenarbeider algemeen werk voor het bedienen van de beladingsinstallatie en de 
trimmachine en 

havenarbeiders algemeen werk volgens noodwendigheden. 
 
 

 Artikel 532 – Lossen van bulkcement met pompvrachtwagen of pompboot 
 

- Voor de ganse duur van de werkzaamheden: 1 foreman per shift. 
- Voor de opkuis in het ruim: DA’s, DAK’s en havenarbeiders algemeen werk naar behoefte. 
 
 
 Artikel 533 
 
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. 
 
 
 
 
(Artikel 534 t/m 540: vrij voor aanvulling). 
 
 


