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Afwezigheden tijdens beroepsopleiding 
 
Om de opleidingen optimaal te kunnen organiseren en 

de afwezigheden tot een minimum te beperken, werd 

het volgende beslist : 
afwezigheden moeten ten laatste 14 kalenderdagen 

vóór aanvang van de opleiding gemeld worden.  Dit 
kan telefonisch op het nummer 050/55.90.63 of via 

mail aan svandierendonck@cewez.be. 
 

Vanaf 14 kalenderdagen vóór de opleiding worden 

meldingen van afwezigheden enkel goedgekeurd mits 
het voorleggen van een attest.  Dit kan enkel voor 

afwezigheden die niet gepland kunnen worden zoals 
arbeidsongeval, ziekte, klein verlet of een andere 

onverwachte en dringende reden.  In sommige 

gevallen zal u hiervoor een herverdelingsdag of 
verlofdag moeten opnemen. 

 
Aan de bedrijven wordt gevraagd om de planning te 

respecteren.  Indien er toch te veel werk is, kan de 

opleiding – enkel op vraag van de werkleiding/ 
ploegendienst, uitgesteld worden. 

 
Bij laattijdige meldingen zonder geldig attest of 

afwezigheden zonder verwittiging zal de administratie 
een vaststellingsformulier opmaken.  

 

 

Werk- en beschermkledij 
 
Autobehandeling 

Het is belangrijk dat iedereen die auto’s behandelt 

aan boord van de schepen én op de parking een 
correcte ‘dresscode’ hanteert. 

 
Enkel de kledij van Cewez is toegelaten, vrij van 

metalen knopen, scherpe objecten, 

sleutelhangers, enig ander object die schade kan 
veroorzaken aan de cargo.  Gelieve geen persoonlijke 

kledij te dragen bovenop de kledij van Cewez waar 
scherpe voorwerpen, ritssluitingen of een gesp van 

een riem, schade kunnen veroorzaken aan de cargo. 
 

Gelieve ervoor te zorgen dat de kledij proper is 

zodanig dat er geen contaminatie kan ontstaan aan 
het interieur van de wagen/cargo. 

 
 

Helmcover 

De helmcover is een elastische overtrek die over de 
veiligheidshelm wordt getrokken.  De overtrek is 

vervaardigd uit een zwart-witte dambordstof met 
daarop een fluorescerende strook.  Door het gebruik 

zal de kraanman onmiddellijk de signaalman of 

stowbreker-zetter tussen de andere 
havenarbeiders aan boord of op de kaai herkennen.  

De helmcover is dan ook in de eerste plaats voor deze 
functies bedoeld. 

 
Het dragen van de helmcover door de signaalman of 

stowbreker-zetter, kan door de werkgever, op basis 

van zijn risicoanalyse, verplicht worden.  Vraag ernaar 
bij uw werkgever. 
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De helmcover behoort tot het aanvullend pakket en 
kan bekomen worden aan de balie van Cewez in ruil 

voor 11 punten.  

 

 
 
Gehoorbescherming 

Voor de havenarbeiders die nog niet de kans hebben 

gekregen om langs te komen bij Cewez voor de 
opmeting is er nog een datum vastgelegd op 

maandag 2 juni 2014 van 10u30 tot 16u00. 
 

De otoplastieken kunnen ENKEL opgemeten en 

afgehaald worden op bovenvermelde datum omdat  
de leverancier de filters nog dient bij te stellen 

afhankelijk van de job die u uitoefent. 
 

De gehoorbescherming die werd opgemeten vóór 
maart 2014, is reeds verkrijgbaar aan de balie. 

 

Wij vragen met aandrang om dringend alle 
otoplastieken af te halen !   

 

Taken in de voeding 
 

Bij het aanvaarden van een taak in de voeding 
(BNFW/FCC/Seabridge) dient u zich steeds aan te 

bieden met propere, gewassen kledij. 
 

Deze bedrijven zijn gebonden aan een strenge 

voedselreglementering. 
 

 

Psychosociale belasting 
 

De werkgever moet een risicoanalyse omtrent 

psychosociale belasting uitvoeren (conform KB 17 mei 
2007). 

 
Wat is psychosociale belasting? Elke belasting of risico 

die ontstaat tijdens de uitvoering van het werk en die 
schadelijke gevolgen kan hebben voor de lichamelijke 

of psychische gezondheid. 

 
Bepaalde conflictsituaties zoals geweld, pesterijen of 

ongewenst seksueel gedrag op het werk kunnen een 
psychosociaal risico inhouden (zie codex). 

 

Teneinde de risicoanalyse uit te voeren is er door 
Attentia een vragenlijst opgemaakt. 

  
Voor de havenarbeiders op time-table zal deze 

vragenlijst ingevuld worden door de leden van niveau 

II, eventueel aangevuld met havenarbeiders 
tewerkgesteld in diverse functies. 

 
Voor de losse pool zoeken wij 50 vrijwilligers.  

Vrijwilligers kunnen tot 31 mei 2014 deze vragenlijst 
afhalen bij Cewez en dienen deze vóór 15 juni 2014 

terug te bezorgen. 

 
Deze vragenlijsten zijn volledig anoniem en worden 

door Attentia verwerkt.  Indien uit de resultaten blijkt 
dat er bepaalde risico’s worden vastgesteld, zal de 

respectievelijke werkgever een risicoanalyse en een  

actieplan opstellen.  
 

 

Openingsuren aanwervingslokaal tijdens de 
zomervakantie 

 
Op vraag van het personeel van de VDAB willen wij u 

meedelen dat de havenarbeiders op time-table zich 
dienen aan te bieden in het aanwervingslokaal vóór 

15u00 in de maanden juli en augustus.   

Om 15u00 zal het loket gesloten worden. 
 

 

Nieuwe Nationale CAO 
 

Er werd een nieuwe cao 2013-2014 afgesloten in het 

Nationaal Paritair Comité. 
 

Hierbij een overzicht van de belangrijkste punten : 
 

- bestaande voordelen worden verlengd, zoals 
bestaanszekerheid, indexatie lonen, syndicale 

premie, mobiliteit, anciënniteitsverlof, was en 

onderhoud kledij; 
 

- de niet-recurrente premie wordt verhoogd van 
360 euro bruto naar 500 euro bruto – 

uitbetaling samen met de uitbetaling van de 

lonen 1ste helft juli 2014; 
 

- de walking-time wordt verhoogd met 0,35 euro 
vanaf 01 mei 2014; 

 

- het VA-statuut op 55 jaar wordt verlengd tot 
eind 2016. 

 
 

 
 

Vakantiegeld  2014 
 
Het vakantiegeld 2014 over het dienstjaar 2013 wordt 

betaald uiterlijk op 19 mei 2014. 
 

 

DE DIRECTIE EN HET PERSONEEL VAN CEWEZ 
WENST U EN UW FAMILIE EEN ZONNIGE EN 

AANGENAME VAKANTIE TOE ! 

 


