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Verplicht te dragen anti-impacthandschoenen voor containerkuiperij 
 

Breuken en kneuzingen van vingers maken een groot deel uit van de arbeidsongevallen. Over de 

5 laatste jaren is 25% van de arbeidsongevallen bij de kuiperij terug te vinden in hand- en 

vingerletsels. Deze vertegenwoordigen 20% van de afwezigheid binnen de kuiperij. Met anti-

impacthandschoenen kunnen deze letsels verminderd of zelfs voorkomen worden. 

Het gebruik van anti-impacthandschoenen bij containerkuiperij zal daarom verplicht worden vanaf 

1 oktober 2017. Een deel van de benodigde anti-impacthandschoenen kan aangeschaft worden 

met ‘taakpunten’. Deze ‘taakpunten’ worden (naar analogie met de takenteller voor T-shirts) via een 

specifieke takenteller toegekend. Per effectief uitgevoerde taak in de containerkuiperij, ontvangt 

men één taakpunt. Voor 20 van deze taakpunten kan de kuiper één paar anti-impacthandschoenen 

aanschaffen bij de Kledijbedeling. 

Eerder dit jaar werd een uitgebreide test uitgevoerd door een grote groep containerkuipers. De 

types die het best beoordeeld werden, worden opgenomen in het assortiment. De onderstaande 

handschoenen zijn vanaf begin september ter beschikking bij de Kledijbedeling.   

 

Anti-impacthandschoenen 
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Aandachtspunten met betrekking tot de bedeling: 

• Vanaf 18 september kunnen alle kuipers drie paar gratis anti-impacthandschoenen afhalen 

bij het Kledijbedelingscentrum om de opstart te kunnen overbruggen. Bij ATS en DP World 

zullen afhaalmomenten op hun respectievelijke terminals georganiseerd worden.  

 

• Deze handschoenen kunnen ook met de ‘gewone’ kledijpunten aangeschaft worden voor 

253 punten per paar. 

 

• Bij opmerkelijke of bijzondere schade tijdens één shift is het de taak van de werkgever om 

te zorgen voor de vervanging van de handschoenen. 

 

 

Aandachtspunten met betrekking tot de verloning: 

Op categorieniveau wordt geen onderscheid gemaakt tussen kuipers die bijv. stukgoedkuiperij, 

containerkuiperij of roro-kuiperij uitvoeren. Enkel voor de taken die gepresteerd worden in de 

containerkuiperij, worden ‘taakpunten’ toegekend. Om deze reden kan er voor elke firma een apart 

departement gecreëerd worden. Neem hiervoor contact op met de dienst haven. Wanneer een 

havenarbeider met de categorie kuiper (007, 167, 217, 327, 467 etc.) wordt verloond via dit 

departement, wordt één ‘taakpunt’ toegekend. 

Voor meer informatie hierover, kunt u contact opnemen met de Dienst Haven: 03/221.97.00. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 


