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HOOFDSTUK XI. 
 

SOCIALE VOORDELEN 

 
Afdeling 1. - WERKKLEDIJ EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN  
 
Artikel 601 

Bij hun erkenning als havenarbeider hebben de betrokkenen recht op werkkledij, 

werkhandschoenen, veiligheidsschoenen, regenkledij, winterkledij en veiligheidshelm. 

   

Bij overgang naar een andere beroepscategorie bekomen de betrokkenen automatisch de 

aangepaste veiligheids- en beschermingsuitrusting. 

 

Artikel 602 

De veiligheids- en beschermingsuitrusting wordt bedeeld volgens een puntensysteem.  Dit 

betekent dat per gepresteerde taak een aantal punten toegekend wordt (in functie van het werk 

van de categorie). 

Met deze punten kan de arbeider de veiligheids- en beschermingsuitrusting krijgen in 

overeenstemming met zijn persoonlijke behoeften. 

CEPA houdt een bestand bij met alle gegevens betreffende de kledijbedeling per arbeider. 

Wekelijks worden de verworven punten bijgeteld en de maandelijkse loonafrekening vermeldt 

de stand van het puntentotaal. 

Artikel 603 

PUNTEN PER BEROEPSCATEGORIE EN PER TAAK: 

001-161  ............................................................................. 31.49 

002-162  ............................................................................. 21.92 

003-163  ............................................................................. 21.92 

  004-164  ............................................................................. 26.62 

  007-167  ............................................................................. 38.98 

008-168  ............................................................................. 20.18 

■ ■ 

■ ■ 

 217  ..................................................................................... 38.98 

220-240  ............................................................................. 18.35 

222  ..................................................................................... 14.69 

■ ■ 

 321-331-341  ...................................................................... .31.49 

323-333  ............................................................................. 14.69 

324-334  ............................................................................. 17.85 

 327-337  ............................................................................. .38.98 

■ ■ 

453  ..................................................................................... 15.06 

455  ..................................................................................... 16.80 

456  ..................................................................................... 21.92 

457 ...................................................................................... 20.18 

  458 ...................................................................................... 31.49 

  467 ...................................................................................... 38.98 

  468 ...................................................................................... 20.18 
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Artikel 604 

PUNTEN PER ARTIKEL: 

1. WERKKLEDIJ 
   107  bretelbroek .............................................................. 599 

108  bretelbroek met knielapzakken .........  ..................... 633 
109  werkbroek .........................................  ..................... 472 
110  werkbroek met knielapzakken ..........  ..................... 506 
111  werkvest ............................................  ..................... 482 
112  overall ...............................................  ..................... 811 
113  overall met knielapzakken ................  ..................... 845 
114  stofjas ...............................................  ..................... 659 
115  knielap ..............................................  ....................... 88 
116  bodyoverall ............................................................. 834 
117  bodyoverall met knielapzakken .............................. 868 
 
2. WINTERKLEDIJ 
201  thermovest .............................................................. 588 
202  thermobroek............................................................ 555 
205  wintervest .............................................................. 1286 
206  winterbretelbroek .................................................. 1543 
207  fleecevest……………………………………….……..668 
208 thermische T-shirt onderkledij..................................281 
209  thermische broek onderkledij…………….....……….254 
 
3. REGENKLEDIJ 
301  regenvest Flex ...................................................... 1652 
302  regenjas Flex ........................................................ 2003 
303  regenbroek Flex ...................................................... 850 
304  regenvest PVC ....................................................... 679 
305  regenjas PVC........................................................ 1082 
306  regenbroek PVC ..................................................... 519 
307  binnenvest Flex uitneembare 
  mouwen……………………………………………….1853 
 
4. SCHOEISEL 
 
401  lage schoenen type 1 ............................................. 907 
402  hoge schoenen type 1 .......................................... 1068 
403  laarzen type 1 ....................................................... 1623 
404  lage schoenen type 2 ........................................... 1795 
405  hoge schoenen type 2 .......................................... 1833 
406  laarzen type 2 ....................................................... 2901 
409  lage schoenen type 3 zwart .................................. 1340 
410  lage schoenen type 3 bruin .................................. 1959 
411  hoge schoenen type 3 zwart ................................. 1758 
414  hoge schoenen type 3 bruin ................................. 1837 
417  lage schoenen type 3 antislip ............................... 1837 
415  lederen laars zonder rits 
  met voering ........................................................... 2285 
416  lederen laars zonder rits 
  zonder voering ...................................................... 2257 
418  veiligheidssandalen .............................................. 1837 
408  damesschoeisel .................................................... 1853 
407  PVC-laarzen ........................................................... 529 
421 werksok Relax………………………………….……..113 
428 hoge damesschoen Emma Anouk…………….….1.853 
429 hoge schoenen Caterpillar………………………...1.758 
430 hoge kuipersschoenen……………………………..2.054 
431 winterlaars Jalas……………………………….…...3.160 



-  115  - 

______________________________ 

 
22.6.2016 

 
 
 
5. HANDSCHOENEN 
502  synthetische handschoenen ................................... 121 
503  fluorescerende handschoenen ............................... 182 
504  winterhandschoenen .............................................. 238 
505  binnenhandschoenen ............................................... 26 
507  lederen (kevlar) handschoenen  
  type 2 ........................................................................ 99 
508  splitlederen handschoenen type 1 ............................ 55 
511 kuipershandschoenen Powerflex…………………….149 
512 gecoate handschoenen……………….........................64 
513 snijbestendige handschoenen……………………..…358 
514 Flip-Top handschoenen………………………….……238 
515 anti-plet handschoenen…………………………….…253 
509  handschoenen voor magazijnwerk ......................... 142 
510  handschoenen voor licht werk .................................. 61 
 
6. HELMEN 
618  UVEX Airwing helm korte klep................................ 336 
619  UVEX Airwing helm lange klep ............................... 336 
607  reflecterende strip ....................................................... 6 
608  zelfklevende zweetband (PU) ..................................... 9 
611  badstof zweetband ................................................... 59 
615  UVEX-zweetband ..................................................... 16 
620  Protector zweetband ................................................. 30 
621 helm Protector met draaiknop……….……………….460 
622 stootpet Hivizo………………………………...……….345 
623 binnenwerk met draaiknop……………………………269 
624 Petzl helm vent vertex met kinriem………..…………460 
625 Petzl helm best vertex met kinriem………………......460 
628 knit hat-cap cover………………………………………..71 
629 muts Balaclava…………………………………………...71 
630 muts Beanie………………………………………………71 
 
7. ALLERLEI 
709  gehoorbeschermers ................................................ 485 
703  stofbril ..................................................................... 215 
704  stofzonnebril ........................................................... 254 
705  overzetbril ............................................................... 255 
706  briletui ..................................................................... 124 
■118.1 T-shirt-I…………………………………………………762■ 
■118.2 T-shirt-II………………..………………………….……110■ 
119  hesje ....................................................................... 142 
712 oorkap Peltor………………………………….….……608 
713 hygiëne set oorkap Peltor…………………………….219 
714 oorkap Optime…………………………………………608 
716 fluitje Classic…………………………………………..108 
717 oranje nekkoord……………………………………...…36 

 

8.   ANTIREFLECTIEKLEDIJ 

 

0801 groene overall…………………………………………706 
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■ Artikel 605 - Veiligheidskledij buiten puntensysteem 

Behoudens de havenarbeiders ingedeeld bij de beroepscategorie chef-markeerder, heeft elke 
havenarbeider bij zijn erkenning recht op 5 T-shirts-II en na telkens 75 effectief gepresteerde 
taken recht op 1 T-shirt-II. Cepa zal dit aantal taken registreren en communiceren zoals vermeld 
in artikel 602 laatste alinea. ■ 
 
 

■ Artikel 606 -  Veiligheids- en werkkledij 

Havenarbeiders mogen als zichtbare werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), 

uitsluitend de veiligheidskledij dragen die Cepa in het kledijbedelingcentrum (Cepa 

Kledijbedeling) verdeelt (oranje fluo-reflecterende kledij boven- en onderlichaam, 

veiligheidsschoenen en helm).  Personen die hieraan niet voldoen kunnen niet tewerkgesteld 

worden en/of het werk verderzetten. 

 

Voor bestuurders van toestellen gelden specifieke regels: 

- wanneer zij tijdens hun werk hinder ondervinden van reflectie van de veiligheidskledij, 

mogen zij in hun cabine andere kledij dragen 

- wanneer zij hun toestel kunnen bereiken zonder zich te voet in de operationele zone te 

begeven, volstaat het dragen van het oranje fluo-reflecterende hesje 

- wanneer zij hun toestel verlaten in de operationele zone, moeten zij volledig voldoen aan 

de kledij- en PBM-voorschriften (oranje fluo-reflecterende boven- en onderlichaam, 

veiligheidsschoenen, helm) 

- bijkomende uitzonderingen kunnen alleen mits positief advies van de 

Gemeenschappelijke Interne Diens voor Preventie en Bescherming (GIDPB) en na advies 

van het Gemeenschappelijk Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Ze zijn 

alleen mogelijk op basis van een risicoanalyse van de werkzaamheden. 

 

De ceelbaas, de foreman, de assistent-chef-markeerder en de chef-markeerder, hierna 

genoemd “de hiërarchische lijn” die tevens een voorbeeldfunctie heeft, controleert de naleving 

van de kledij- en PBM-voorschriften bij aanvang van de shift en gedurende de shift. 

 

Wanneer een lid van de hiërarchische lijn vaststelt dat een havenarbeider de kledij- en PBM-

voorschriften niet opvolgt, dan spreekt hij de betrokkene hierover aan en geeft hij hem/haar de 

kans zich onmiddellijk in orde stellen. 

 

Kan betrokkene zich niet onmiddellijk in orde stellen, dan biedt de werkgever ter plaatse 

vervangkledij aan in de vorm van een bretelbroek en/of fleece zodat hij/zij het werk kan 

aanvatten in overeenstemming met de kledijvoorschriften. Hiertoe stelt de werkgever deze kledij 

in een beperkt aantal maten op het bedrijf beschikbaar. 

 

De werkgever meldt deze bedeling, met een door de betrokkene ondertekend 

standaarddocument, aan Cepa Kledijbedeling. Cepa Kledijbedeling brengt het overeenkomstig 

puntenaantal bij betrokkene in mindering en registreert deze als een eerste bedeling. 

 

Stelt Cepa Kledijbedeling vast dat het een tweede bedeling voor dezelfde persoon binnen het 

jaar betreft, dan nodigt de GIDPB en de betrokken vakbond de havenarbeider uit voor een 

motiverend gesprek. 

 



-  116 bis - 

______________________________ 

 
22.6.2016 

Bij een derde bedeling voor dezelfde persoon binnen het jaar, dient de werkgever een 

schriftelijke klacht in bij het Bestendig Bureau. Tevens brengt hij CEPA (Afdeling Haven) en het 

gemeenschappelijk vakbondsfront op de hoogte. 

 

Na 365 kalenderdagen wordt de registratie van een eerste melding, zoals vermeld in alinea 6 

van dit artikel, automatisch geschrapt. 

 

Een havenarbeider die gedurende de shift niet meer in orde is, wordt door de HL aangesproken 

waarop betrokkene zich opnieuw in orde stelt. 

 

Bij weigering om de vervangkledij te dragen en/of het zich in orde stellen, kan de betrokkene 

het werk niet aanvatten. De werkgever dient schriftelijk klacht in bij het Bestendig Bureau. 

Tevens brengt hij CEPA (Afdeling Haven) en het gemeenschappelijk vakbondsfront op de 

hoogte. 

 

Een havenarbeider die zich aanbiedt in veiligheidskledij die zodanig versleten en/of vervuild is 

dat er nog nauwelijks sprake is van fluo/reflectie, krijgt hiervoor een verwittiging van de HL. 

Betrokkene stelt zich in orde tegen de volgende shift. Bij herhaalde verwittigingen nodigt de 

GIDPB betrokkene uit voor een motiverend gesprek in aanwezigheid van zijn vakbond.■ 

 
 

■ Artikel 607 - Veiligheidshelmen 

 

Opgeheven ■  

 

Artikel 608 - Was en onderhoud 

Voor de reiniging en het onderhoud van de werkkledij ontvangt iedere havenarbeider een 
vergoeding van  € 1,14 per taak. Deze vergoeding 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 609 t/m 620: vrij voor aanvulling). 
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