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Deeltijds en halftijds tijdskrediet vanaf 
01/01/2015 
 
Als havenarbeid(st)er heeft u de mogelijkheid om uw 

prestaties tijdelijk te verminderen (deeltijds of 
halftijds) door middel van tijdskrediet en/of loopbaan-

onderbreking (reglementering RVA). Deze 
reglementering voorziet dat u over meer vrije tijd 

beschikt om uw persoonlijke doelen te realiseren of 

om meer tijd door te brengen met uw familie. 
 
Er werd beslist dat met ingang van 01/01/2015 voor 
iedere dag tijdskrediet een TK stempel zal geplaatst 

worden op het strookje in het prestatieboek.  
 
Zowel voor havenarbeiders op time-table als op losse pool 
worden deze stempels door de medewerkers van Cewez in 
het boek geplaatst. Om verkeerde afstempeling te 
voorkomen is het toegestaan om de dagen tijdskrediet op 
voorhand met potlood aan te duiden. 
 
Voor een correcte opvolging is het noodzakelijk dat bij 
aanvang van het deeltijds of halftijds tijdskrediet een 
voorkeurs-dag/regime wordt opgegeven. Deze voorkeur 

wordt in de computer geregistreerd voor de volledige duur 
van het tijdskrediet.  
Indien een voorkeurs-dag/regime wordt gewijzigd, dan 
moet dit aan Cewez worden doorgegeven.  
Ook havenarbeid(st)ers die kiezen voor een variabele dag 
tijdskrediet moeten bij de aanvraag hun voorkeurs-
dag/regime opgeven. 
 
Valt de dag tijdskrediet in een bepaalde week niet samen 
met de voorkeurs-dag (of met het voorkeurs-regime in 
geval van halftijds tijdskrediet), dan moet de dag 
tijdskrediet voor havenarbeiders op time-table in 
samenspraak met de werkgever genomen worden.  
Voor havenarbeid(st)ers aan de losse pool betekent dit dat 
de dag tijdskrediet moet doorgegeven worden aan Cewez, 
conform de afspraken ‘snipperdagen’. 
Havenarbeid(st)ers kunnen hun dagen tijdskrediet enkel 
verplaatsen ten voordele van een shift of opleiding. 
 

Wanneer u ervoor kiest om een vermindering van uw 
prestaties aan te vragen, moet u rekening houden dat 
dit een impact zal hebben op uw loon en andere 
vergoedingen. 
Het deeltijds of halftijds tijdskrediet houdt niet alleen in dat 
u uw arbeidsprestaties (met inbegrip van gelijkgestelde 

dagen) verminderd met 1/5e of de helft, maar heeft ook een 
invloed op de berekening van onder andere verlofrechten, 
uitkeringen arbeidsongeschiktheid en recht op betaalde 

feestdagen. 
 
Met ingang van 01/01/2015 zullen onderstaande afspraken 
strikt worden toegepast:  
 
Verlofrechten 
Recht op maximum 16 dagen verlof in geval van deeltijds 
tijdskrediet (= 4 weken in een deeltijds arbeidsregime). 
Recht op maximum 10 dagen verlof in geval van halftijds 
tijdskrediet (= 4 weken in een halftijds arbeidsregime). 
 

Ook de dagen educatief verlof, familiaal verlof en 
gewettigde afwezigheid worden volgens het deeltijds of 
halftijds arbeidsregime berekend. 
 
Uitkeringen arbeidsongeschiktheid 
Zowel in het geval van deeltijds als halftijds tijdskrediet 
wordt voor iedere dag arbeidsongeschiktheid (ziekte of 
arbeidsongeval) een vergoeding betaald, behalve op de 
dag(en) tijdskrediet zoals geregistreerd bij de aanvraag. 
 
Betaalde feestdagen en anciënniteitsdag ten 
voordele van 11 juli 
Geen recht op de uitkering van betaalde feestdagen en 
geen recht op de anciënniteit van 11/07 indien deze 
samenvallen met de voorkeurs-dag zoals geregistreerd bij 
aanvraag. 
 
Bovenstaande afspraken gelden voor elke vorm van 
tijdskrediet en loopbaanonderbreking (= deeltijds en 
halftijds tijdskrediet met of zonder motief en 
deeltijds of halftijds ouderschapsverlof, medische 
bijstand of palliatief verlof) en ongeacht de datum 
waarop het tijdskrediet is ingegaan, of aangevraagd 
werd. 

 

 

Verlofaanvragen 
 
Verlofaanvragen dienen tijdens de kantooruren van Cewez 
aangevraagd te worden op het algemeen nummer 
050/55.90.55. 
 
Verlofaanvragen die aangevraagd worden via het groen 
nummer (enkel voor ziektemelding), via het 
antwoordapparaat of via de website van Cewez worden niet 
geregistreerd. 



 

Regeling bij ziekte 
 

FIRMA REGELING 

APM Terminals Tijdens de kantooruren : 
bellen op het gratis nummer 
0800/11.039 (bij de 
rostering). 
Buiten de kantooruren : 
bellen op het duty GSM-nummer 
0473/544431 van de Terminal 
Supervisor. 
Indien de Terminal Supervisor 
niet aanwezig is op terminal, 
staat de duty GSM 
doorgeschakeld naar Security, 
die 24/24, 7/7 aanwezig zijn. 
De Terminal Supervisor (of 
Security) meldt dit via mail aan 
de rostering of belt de rostering 
op hun duty phone indien er een 
dringende vervanging vereist is. 
Rechtstreeks nummer van 
Security is 050/502561. 

BNFW Tijdens de kantooruren : 

bellen op het gratis nummer 
0800/99.591. 
Buiten de kantooruren : SMS 
sturen naar GSM-nummer 
0476/451462. 

CHZ/ZIP-Containers Tijdens de kantooruren : 
bellen op het gratis nummer 
0800/94.160. 
Buiten de kantooruren : 
bellen op GSM-nummer 
0476/325731. 

C.RO TERMINAL Tijdens de kantooruren : 
Bellen op het gratis nummer 
0800/16.435. 
Buiten de kantooruren :  
bellen op het gratis nummer 
0800/95.258 en bericht 
inspreken op het 
antwoordapparaat. In de loop 
van de avond/nacht worden die 
gesprekken beluisterd en wordt 
actie genomen. 

ICO Tijdens de kantooruren : 
bellen op het gratis nummer 
0800/92.529. 

Buiten de kantooruren : 
bellen op het gratis nummer 
0800/92.529 en inspreken op 

het antwoordapparaat. 

MPS Tijdens de kantooruren : 
Bellen op het nummer 
050/333422. 
Buiten de kantooruren :  de 
vaste telefoonlijn 050/333422 
wordt na kantooruren 
doorgeschakeld naar de persoon 
van dienst, die dan de foreman 
verwittigd. Er kan ook 
rechtstreeks naar de foreman 

Geert Christiaen gebeld worden 
op het nummer 0494/721149, 
wat de meeste werknemers ook 
doen. 
Indien daar niet wordt 
opgenomen, verwittig Patrick 
Van Hove op het nummer 
0475/746136. 

P&O Tijdens de kantooruren : 
Bellen op het gratis nummer 
0800/95.132 of bureel 

050/542267. 
Buiten de kantooruren : 
bellen naar de foreman van 
dienst via het groen nummer 
0800/95.132 of rechtstreeks 
op het nummer 050/542282 
of het GSM-nummer 
0473/542865.  

PROGECO Tijdens en buiten de 
kantooruren : Bellen op het 
GSM-nummer 0471/565223 of 

op het algemeen nummer 
03/5441230. 

SEABRIDGE Tijdens en buiten de 
kantooruren : Bellen op het 
gratis nummer 0800/20.985 of 
op GSM-nummer van ceelbaas 
Geert Van Belle 0479/530589. 
Indien geen antwoord tijdens de 
kantooruren kan gebeld worden 
op het algemeen nummer 
050/367080. 

SEAPORT SHIPPING & 
TRADING 

Tijdens de kantooruren : 
Bellen op het nummer 
050/337602. 

Buiten de kantooruren : 
Bellen op het GSM-nummer 
0495/822291. 

Verbrugge Tijdens de kantooruren : 
Bellen op het nummer 
050/891711.  Bij bezettoon 
doorschakeling naar de centrale 
receptie. 
Buiten de kantooruren : 
bellen op 050/891711 met 
automatische doorschakeling 
naar de centrale bewaking. 

WWL Tijdens en buiten de 
kantooruren : Bellen op het 
groen nummer 0800/62550, 
indien geen antwoord kan 
gebeld worden op de 
ziektetelefoon 050/642329. 

ZIP-Multi Purpose Tijdens de kantooruren : 
bellen op het gratis nummer 
0800/94.160. 
Buiten de kantooruren : 
Bellen op GSM-nummer 
0491/715603. 

2XL Tijdens en buiten de 
kantooruren : Bellen op het 
GSM-nummer 0473/900932 
(permanente GSM).  Bij 
afwezigheid GSM-nummer 
0473/700315 (Tom 
Schittecat). 

CEWEZ Tijdens en buiten de 
kantooruren : Bellen op het 
groen nummer 0800/16.931 
en buiten de kantooruren 
bericht inspreken op het 
antwoordapparaat.  De volgende 
werkdag worden die gesprekken 
beluisterd en ingegeven. 

 

Eindejaarsfeesten 
 
De balie van Cewez blijft open op woensdag 24 december 
en woensdag 31 december 2014 tot uiterlijk 15u00. 
Het VDAB-lokaal is ook op 24 en 31 december gesloten om 
15u00. 
 
DE DIRECTIE EN HET PERSONEEL VAN CEWEZ WENST U 
EN UW FAMILIE PRETTIGE EINDEJAARSFEESTEN EN EEN 
VREUGDEVOL 2015 TOE ! 


