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HOOFDSTUK VIII. 

 

 

LONEN 
 

 

Artikel 541 

 
Het basisloon van de havenarbeider is het loon van de dagshift van de beroepscategorie 
"algemeen werk". 

 

 

Artikel 542 

 
De basislonen zijn gebonden aan een schaal van spil-indexcijfers waarvan de opeenvolgende 
spil-indexen telkens een verschil van 1,6 % ten opzichte van de vorige spil-index vertonen.  
Telkens de opeenvolgende spil-indexcijfers naar boven of naar onder overschreden worden 
door het rekenkundig gemiddeld indexcijfer van de consumptieprijzen van de afgelopen maand, 
zullen ook de basislonen in dezelfde zin met 1,6 % naar boven of naar onder aangepast 
worden.  

 
Het oude basisloon zal gebruikt worden als basis voor de nieuwe berekening.  1,6 % berekend 
op het oude basisloon wordt, na afronding, toegevoegd aan het oude basisloon. 

Alle overige bedragen worden berekend op basis van afgeronde cijfers. 
 
 

Artikel 543 

 
De shift- en categorielonen worden berekend in functie van de voormelde geïndexeerde 
basislonen. 
 
Shifttoeslagen en werk op zater-, zon- en feestdag 
 
morgenshift : basisloon + 5 % 
namiddagshift : basisloon + 15 % 
nachtshift : basisloon + 50 % 
zaterdagwerk : basisloon + 50 % 
zondagwerk : basisloon + 100 % 
werk op feestdag : basisloon + 100 % 
 
Extra shiften: 

CSV en CMA/VD: 10.00 u.: 5,25 x uurloon dagshift + 2 x uurloon namiddagshift 
 
Het nachtshiftloon op zon- en feestdagen geldt voor de nachtshift van zaterdag op zondag en 
voor deze van zondag op maandag, alsook voor de nachtshift die een feestdag voorafgaat en 
deze die erop volgt. 
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Samenstelling categorielonen 
 
Loon K - MA - CSV: het loon van de havenarbeider algemeen werk voor de overeenstemmende 
shift. 
 
Loon DA - DAK - D: het loon voor de overeenstemmende shift van de havenarbeider algemeen 
werk verhoogd met één overuurloon van de havenarbeider algemeen werk voor de 
overeenstemmende shift. 
 
Loon WK - WK/ST - DAK/ST: het loon voor de overeenstemmende shift van de havenarbeider 
algemeen werk verhoogd met twee overuurlonen van de havenarbeider algemeen werk voor de 
overeenstemmende shift. 
 
Loon foreman - foreman-kuiper - assistent-chef-markeerder - conterbaas: het loon van de 
havenarbeider algemeen werk voor de overeenstemmende shift, verhoogd met 25 %. 
 
Loon ceelbaas - ceelbaas-kuiper - chef-markeerder: het loon van de havenarbeider algemeen 
werk voor de overeenstemmende shift, verhoogd met 50 %. 
 
Ertsbehandeling: voor de havenarbeiders die ertsen behandelen wordt het basisloon van de 
havenarbeider algemeen werk verhoogd met € 0,72. 
 
Loon minerai-man: het dagshiftloon is gelijk aan het dagshiftloon van de havenarbeider 
algemeen werk verhoogd met € 0,72. 
 
Loon minerai-dekman: het loon van de minerai-man voor de overeenstemmende shift, verhoogd 
met een overuurloon van de minerai-man voor de overeenstemmende shift. 
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BEREKENINGSWIJZE LONEN 

CATEGORIE DAGSHIFT MORGENSHIFT NAMIDDAGSHIFT NACHTSHIFT ZATERDAGSHIFT ZONDAGSHIFT UUR OVERUUR 

HA-K-MA-CSV BASISLOON dag + 5 % dag + 15 % dag + 50 % dag + 50 % dag + 100 % shiftloon / 7,25 uurloon + 50 % 

F-FK-CB-ACM HA + 25 % HA + 25 % HA + 25 % HA + 25 % HA + 25 % HA + 25 % shiftloon / 7,25 uurloon + 50 % 

C-CK-CM HA + 50 % HA + 50 % HA + 50 % HA + 50 % HA + 50 % HA + 50 % shiftloon / 7,25 uurloon + 50 % 

DA-DAK-D loon HA + 1 
overuurloon HA 

loon HA + 1 
overuurloon HA 

loon HA + 1 
overuurloon HA 

loon HA + 1 
overuurloon HA 

loon HA + 1 
overuurloon HA 

loon HA + 1 
overuurloon HA 

shiftloon / 7,25 uurloon + 50 % 

WK-WK/ST-DAK/ST loon HA + 2 loon HA + 2  loon HA + 2  loon HA + 2  loon HA + 2  loon HA + 2  shiftloon / 7,25 uurloon + 50 % 

 overuurlonen HA overuurlonen HA overuurlonen HA overuurlonen HA overuurlonen HA overuurlonen HA   

         
         

ERTSBEHANDELING  

HA-MM LOON HA + 0,72 € dag + 5 % dag + 15 % dag + 50 % dag + 50 % dag + 100 % shiftloon / 7,25 uurloon + 50 % 

F-CB-ACM HA + 25 % HA + 25 % HA + 25 % HA + 25 % HA + 25 % HA + 25 % shiftloon / 7,25 uurloon + 50 % 

C-CM HA + 50 % HA + 50 % HA + 50 % HA + 50 % HA + 50 % HA + 50 % shiftloon / 7,25 uurloon + 50 % 

MD loon MM + 1  loon MM + 1  loon MM + 1  loon MM + 1  loon MM + 1  loon MM + 1  shiftloon / 7,25 uurloon + 50 % 

 overuurloon MM overuurloon MM overuurloon MM overuurloon MM overuurloon MM overuurloon MM     

         
         

CSV en CMA/VD  
extra shift 

shift uurloon overuur      

week 5,25 x uurloon dag shiftloon / 7,25 uurloon + 50 %      
  +2 x uurloon nam          

zaterdag  + 50 %. shiftloon / 7,25 uurloon + 50 %      
zondag  + 100 %. shiftloon / 7,25 uurloon + 50 %      
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Artikel 544 

 
De loonaanpassingen treden in voege de morgenshift van de 7° dag na de datum van 
bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het indexcijfer dat tot deze aanpassing aanleiding 
geeft. 
 
Alleen de laatste datum komt in aanmerking wanneer het Belgisch Staatsblad meer dan één 
datum draagt, met dien verstande dat iedere loonaanpassing ten minste 30 dagen van 
toepassing blijft. 
 

 

Artikel 545 

 

Opgeheven. 

 

 

Artikel 546 

 

De lonen zijn vastgesteld in volgend barema: 
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LONEN VANAF DE MORGENSHIFT VAN 7 JULI 2014 
 
INDEXCIJFER VAN 99,00 TOT 100,57 PUNTEN 
 

 DAGSHIFT MORGENSHIFT NAMIDDAGSHIFT NACHTSHIFT ZATERDAGSHIFT ZON-/FEESTDAGSHIFT 

 shift uur overuur shift uur overuur shift uur overuur shift uur overuur shift uur overuur shift uur overuur 

HA-K-MA-MAG A-CMA 127,80 17,63 26,45 134,19 18,51 27,77 146,97 20,27 30,41 191,70 26,44 39,66 191,70 26,44 39,66 255,60 35,26 52,89 

F-CB-ACM 159,75 22,03 33,05 167,74 23,14 34,71 183,71 25,34 38,01 239,63 33,05 49,58 239,63 33,05 49,58 319,50 44,07 66,11 

C-CM 191,70 26,44 39,66 201,29 27,76 41,64 220,46 30,41 45,62 287,55 39,66 59,49 287,55 39,66 59,49 383,40 52,88 79,32 

D-DA-DAK 154,25 21,28 31,92 161,96 22,34 33,51 177,38 24,47 36,71 231,36 31,91 47,87 231,36 31,91 47,87 308,49 42,55 63,83 

WK-WK/ST-DAK/ST 180,70 24,92 37,38 189,73 26,17 39,26 207,79 28,66 42,99 271,02 37,38 56,07 271,02 37,38 56,07 361,38 49,85 74,78 

ERTSBEHANDELING 

HA ■ ■ 128,52 17,73 26,60 134,95 18,61 27,92 147,80 20,39 30,59 192,78 26,59 39,89 192,78 26,59 39,89 257,04 35,45 53,18 

F-CB-ACM 160,65 22,16 33,24 168,69 23,27 34,91 184,75 25,48 38,22 240,98 33,24 49,86 240,98 33,24 49,86 321,30 44,32 66,48 

C-CM 192,78 26,59 39,89 202,43 27,92 41,88 221,70 30,58 45,87 289,17 39,89 59,84 289,17 39,89 59,84 385,56 53,18 79,77 

MD 155,12 21,40 32,10 162,87 22,46 33,69 178,39 24,61 36,92 232,67 32,09 48,14 232,67 32,09 48,14 310,22 42,79 64,19 

■ ■ 

 

Nachtshift voorafgaand aan zon- en feestdag is zondagloon. 

N.B.: + € 4,70 walking time + € 5,28 vaste premie. 

 

CSV en CMA/VD EXTRA SHIFT 

 shift uur overuur 

     week 133,10 18,36 27,54 

 zaterdag 199,65 27,54 41,31 

 zon-/feestdag 266,20 36,72 55,08 
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Artikel 547 

 

Bovenop het verdiende loon ontvangen alle havenarbeiders een forfaitaire vergoeding voor de 

verplaatsing van het aanwervingsbureau naar de plaats van tewerkstelling. 

 

Deze vergoeding "walking time" genaamd, bedraagt € 4,70 per shift. 

 

 

Artikel 548 
 
Voor iedere gepresteerde shift ontvangen de havenarbeiders een forfaitaire vaste premie van 
€ 5,28. 
 

 

Artikel 549 

 
Overwerk wordt betaald pro rata per uur, op basis van het loon der respectieve shift met een 
verhoging van 50 %. 
 
Voor overwerk dat wegens overmacht langer dan 2 uren duurt, wordt voor de havenarbeiders, 
het loon van de lopende shift betaald. 

 

 

Artikel 550 

 

Arbeiders die tijdens het werk een ongeval oplopen, hebben recht op het loon dat aan de 

andere arbeiders van de ploeg voor de betrokken shift wordt uitbetaald. 

 

Wanneer het ongeval tijdens het overwerk gebeurt, dient buiten het verdiende dagshiftloon, het 

aantal overuren betaald waarop de andere arbeiders van de ploeg recht hebben. 

 

 

Artikel 551 

 

Voor averijwerk wordt een toeslag toegekend van 50 % op het verdiende loon. 

 

Onder averijwerk wordt verstaan het behandelen van geavarieerde goederen, rechtstreeks uit 

geavarieerde schepen en in zover de behandeling bijzondere bijkomende moeilijkheden 

oplevert. 

 

Naargelang het geval, wordt deze toeslag berekend op een halve of op een hele shift. 

 

Een toeslag van 100 % wordt betaald op het volledig shiftloon voor het behandelen op stroom 

van goederen aan schepen die in staat van averij zijn. 
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Artikel 552 

 

Ingeval de staat van de verpakking der goederen schade veroorzaakt, kan een 

schadevergoeding worden toegekend door het Bestendig Bureau van het Paritair Subcomité. 

 

 

Artikel 553 

 

Voor de behandeling van volgende goederen worden loontoeslagen als volgt toegekend: 

 

Goederen  Toeslag per shift in € 

 

Ammoniumnitraat in zakken  ................................................................................ ■4,28 

Dragen van goederen: 

a) boven de 75 kg  ............................................................................................ 2,53 

b) boven de 100 kg  .......................................................................................... 4,28 

Hout, mijnhout, papierhout, triplex (los): ontvangst op kade, in boot of in lichter, 

laden van kade in lichter, in boot, op wagon of op spoorwagen ............................ 5,37 

Hout (gezaagd) aan de slengers van houtboten als er wordt geraapt ................... 2,53 

Koper met braam .................................................................................................... 2,53 

Lossen van granen uit tankschepen  ..................................................................... 3,60 

Oude meubelen (scrap) uitgenomen als stortgoed  ............................................... 4,28 

Pitch (pek of pik) - los goed: 

a) zomermaanden: 1 april-30 september (nachtshift) ……………………….…26,75 

b) wintermaanden: 1 oktober-31 maart ……………………………………….....21,49 

Veiligheidsmunitie in kisten ………………………………………………………...…...3,60 

Vlees (bevroren): 

a) al degenen die het behandelen ………………………………………………….3,30 

b) in de vriesruimen ………………………………………………………………….6,44 

Werk in het vriesruim …………………………………………………………………….3,30 

Werk in niet-mobiele installaties van diepkoeling ……………………………………..3,30■ 

 

De toekenning geschiedt per halve shift. 

 

Wanneer twee of meer van deze goederen behandeld worden tijdens een halve shift, dient de 

hoogste loontoeslag toegekend te worden. 

 

 

Artikel 554 

 

De markeerders, DA, DAK, DAK/ST en WK/ST hebben recht op een loontoeslag voor de 

volgende bijzondere goederen: 

 

Goederen  Toeslag per shift in € 

 

Ammoniumnitraat in zakken ……………………………………………………  …■4,28 

Pitch (pek of pik) - losgoed 

a) zomermaanden: 1 april-30 september (nachtshift) ……………………….26,75 

b) wintermaanden: 1 oktober-31 maart ……………………………………….21,49 

Veiligheidsmunitie in kisten …………………………………………………………..3,60 

Werk in vriesruim ……………………………………………………………………...3,30 

Werk in niet-mobiele installaties van diepkoeling ………………………………….3,30■ 
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Artikel 555 

 

Deze loontoeslagen worden jaarlijks op 1 januari aangepast met een percentage gelijk aan de 

stijging van het rekenkundig gemiddelde indexcijfer der consumptieprijzen dat voor de 

aanpassing van het basisloon in aanmerking wordt genomen, beschouwd over de periode van 

oktober tot oktober volgens onderstaande formule : 

index oktober lopend jaar - index oktober vorig jaar x 100 

index oktober vorig jaar 

Voor de zaterdag- en de nachtshiften dient een toeslag van 50 % op deze bedragen toegekend 

te worden. 

 

Voor de zon- en feestdagshift dient een toeslag van 100 % op deze bedragen toegekend te 

worden. 

Deze verhoging van de loontoeslagen geldt echter niet voor pitch (pek of pik) waarvoor een 

bijzondere regeling in de tabel werd voorzien. 

 

 

Artikel 556 - Grijpertoeslag 
 
Wanneer er 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.  
Deze bijzondere toeslag bedraagt voor alle categorieën van havenarbeiders in alle shiften  
■ € 9,16 ■.  Deze toeslag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast met een percentage gelijk aan 
de stijging van het rekenkundig gemiddeld indexcijfer der consumptieprijzen dat voor de 
aanpassing van het basisloon in aanmerking wordt genomen, beschouwd over de periode van 
oktober tot oktober volgens onderstaande formule: 

 
index oktober lopend jaar – index oktober vorig jaar x 100 

index oktober vorig jaar  
 

 

Artikel 557 - Schadeloosstelling voor beschadigde persoonlijke voorwerpen 

 

Ingeval van beschadiging van de volgende persoonlijke voorwerpen kan de werkgever na 

tussenkomst van het Bestendig Bureau volgend bedrag terugbetalen: 

 

- brooddoos : ■ € 5,97 ■ 

- kopzak of sporttas : ■ € 14,31 ■  

- thermos : ■ € 14,31 ■ 

- haak of pan : ■ € 29,85 ■  

 
Deze bedragen worden jaarlijks op 1 januari aangepast met een percentage gelijk aan de 
stijging van het rekenkundig gemiddeld indexcijfer der consumptieprijzen dat voor de 
aanpassing van het basisloon in aanmerking wordt genomen, beschouwd over de periode van 
oktober tot oktober volgens onderstaande formule: 

 
index oktober lopend jaar – index oktober vorig jaar x 100 

index oktober vorig jaar  

 

 

 

 

(Artikel 558 t/m 567: vrij voor aanvulling).
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