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De taken voor havenarbeiders algemeen werk,  

waarbij het dragen van impacthandschoenen verplicht is,  

worden uitgebreid. 

Na de verplichting voor de containerkuiperij in september 2017, zullen de 

impacthandschoenen vanaf 1 juli 2019 ook verplicht worden bij stukgoed op de kaai en aan 

boord, bij roro-kuiperij en bij werken met twistlocks. 

Hand- en vingerletsels blijven onze aandacht verdienen. Deze lichaamsdelen staan als 
werkpunt met stip bovenaan wanneer we de statistieken van de arbeidsongevallen overlopen. 
Daarom werd het terugdringen van deze letsels opgenomen in het GJAP 2019 én als prioriteit 
naar voor geschoven. Kneuzingen en breuken van handen en vingers willen we verder 
aanpakken door de impacthandschoenen ook te verplichten voor havenarbeid algemeen werk 
(categorieën: 337, 001, 161, 458, 321, 331, 332, 341). 

In het Kledijbedelingscentrum van Cepa kan men kiezen uit 5 types impacthandschoenen: 3 
in een zomerversie en 2 in een winterversie. De handschoenen werden geselecteerd op basis 
van hun beschermingsgraad, draagcomfort en slijtageweerstand. Met de nieuwste Showa-
handschoen is er nu ook een waterdichte impacthandschoen beschikbaar. Alle handschoenen 
bieden een uitstekende bescherming voor de meest kwetsbare delen van de handen, zoals 
knokkels, duim en vingers, in combinatie met een uitstekende grip. De extra stootbescherming 
is gemaakt uit een flexibele kunststof, waardoor de handschoenen nog erg soepel en 
comfortabel zitten. 
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Om zeker te zijn dat iedereen steeds over voldoende paar handschoenen beschikt, werd vanaf 
1 juni 2019 een unieke takenteller voor impacthandschoenen geactiveerd. Per effectief 
uitgevoerde taak in eerder genoemde jobs, ontvangen foremannen, havenarbeiders algemeen 
werk en havenarbeiders in vast dienstverband 1 taakpunt. Voor 10 taakpunten kan men 1 paar 
impacthandschoenen aanschaffen. Al deze impacthandschoenen zijn ook beschikbaar met de 
gewone kledijpunten aan 253 punten per paar. Om te starten hebben havenarbeiders die 
eerder genoemde jobs uitvoeren, recht op 4 paar gratis impacthandschoenen (af te halen in 
het Kledijbedelingscentrum). 

Aandachtspunten rond verloning 
Enkel voor de gepresteerde taken worden ‘taakpunten’ toegekend. Op categorieniveau wordt 
geen onderscheid gemaakt. Om deze reden kan er voor elke firma een apart departement 
gecreëerd worden. Neem hiervoor contact op met de dienst haven. Een havenarbeider krijgt 

via dit departement ‘taakpunten’ toegekend. Voor meer informatie neemt u contact op met 
onze collega’s afdeling Haven: 
 

 Sofie Van Mulders: 03 221 98 63 

 Sarah Janssen: 03 221 97 00 

 E-mail: verloning@cepa.be 
 
Vragen? 
Met vragen over dit initiatief en de impacthandschoenen kan u terecht bij Erik Desaeger, 
verantwoordelijke kwaliteit op de GIDPB (03 540 85 65). Met praktische vragen kan u ook 
terecht bij onze collega’s van het Kledijbedelingscentrum (03 544 03 60). 
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