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Betaald verlof - saldo 
 
Om geen risico te lopen tot terugbetaling van 

ontvangen werkloosheidsuitkeringen dient u al uw 

dagen betaald verlof op te nemen tegen uiterlijk 31 
december 2013. 

 
Enkel de dagen dopverlof (V in vierkant) of dagen 

BVBZ (V in cirkel) kunt u desgewenst laten vallen. 
 

Aan de kiosk van de VDAB kunnen alle opgenomen & 

geplande verlofdagen worden geraadpleegd. 
 

 
 

Medisch onderzoek - arbeidsgeneesheer 
 
Vanaf nu is de correcte benaming van de 

geneeskundige dienst ATTENTIA i.p.v. C.B.M.T. 
 

Gelieve steeds op voorhand Attentia te verwittigen 

indien u niet op de afspraak kunt zijn op het nummer 
050/54.58.60. 

 
Attentia is gelegen in de Noordzeestraat 14B te 8380 

Zeebrugge. 

 

Hospitalisatieverzekering 
 
Ook de makelaar waarbij Cewez de collectieve 

hospitalisatieverzekering heeft afgesloten, is onlangs 

van naam veranderd. 
 

D&V Verzekeringen heet voortaan C. Finance. 
 

Onze contactpersoon bij C. Finance is Annelies Baert 
(059/50.49.11) 

 

Door de prijsstijgingen in de gezondheidszorg en de 
hoge schadestatistiek van de voorbije jaren heeft AG 

Insurance de premies voor de hospitalisatie-
verzekering verhoogd sedert 01.01.2012. 

Na onderhandeling werd deze prijsstijging tot een 

minimum beperkt en gespreid over 3 jaar. 
 

De premies voor de werknemers zijn ten laste van 

Cewez. 
 

Het juiste bedrag voor aansluiting van gezinsleden 

vanaf 01.01.2014 zal u meegedeeld worden via de 
loonstrook. 

 
 

Verlofaanvragen snipperdagen 
 

Ter opfrissing nog eens de regeling voor het 

aanvragen van een snipperdag voor havenarbeiders 
losse pool : 

- één snipperdag kan aangevraagd worden ten laatste 
om 11u00 van diezelfde dag; 

- snipperdag op vrijdag, tewerkstelling tijdens 

weekend, nieuwe snipperdag wordt toegestaan op 
maandag; 

- snipperdag op vrijdag, geen tewerkstelling tijdens 
weekend, er wordt geen snipperdag toegestaan op 

maandag.  Een herverdelingsdag wordt wel 

goedgekeurd. 
- voor meerdere dagen verlof geldt de aanvraag-

regeling : twee dagen vooraf vóór 12u00. 
 

Deze regeling geldt ook voor dopverlof, BVBZ-dagen, 
anciënniteitsverlof en educatief verlof. 

 

 

Winteroveralls op bestelling 
 
Havenarbeiders die een winteroverall wensen te 

bestellen voor de winter 2014-2015, dienen die te 

komen passen tot uiterlijk 31/03/2014. 
De levering is voorzien in de eerste helft van 

september 2014.  De winteroverall kost 140 punten 
en behoort niet tot het basispakket. Gezien de 

winteroveralls op voorhand moeten worden besteld, 

worden de punten afgetrokken van uw saldo van 
zodra de bestelling geplaatst wordt in april 2014.  Op 

het ogenblik van de bestelling dient u minimum over 
100 punten te beschikken. 

 
 

 



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. 

 

Vrijstellingen 
 

Havenarbeiders met vrijstellingen dienen bij 
tewerkstelling en op de aanwerving steeds hun N9 bij 

zich te hebben.  Dit om discussies te vermijden. 
 

De vrijstellingen worden toegekend door de 

arbeidsgeneesheer en worden in de vorm van 
onderstaande codes vermeld op de kaart van medisch 

onderzoek N9 : 
 

C : Cargo 

A : Lashing autobehandeling 
T : Lashing Trailerbehandeling/H&H behandeling 

B : Lashing containerbehandeling 
D : Chauffeur 

K : Kraanman 

S : Shunten auto’s 
M : Markeerder 

P : Plaatsen, verwijderen pinnen (twistlocks) 
H : Hierarchische lijn FM/CB 

Z : Zwangerschapsbescherming 
 

 

Groepsverzekering 
 

In de CAO van 19/09/2013 houdende het sociaal 
programmatie-akkoord voor de havenarbeiders van 

het algemeen contingent werd een verhoging van de 

werkgeversbijdrage voor de groepsverzekering 
vastgelegd : 

 
* op 01/01/2014 verhoging met 0,10% 

* op 01/01/2015 verhoging met 0,10%. 

 
 

Halftijds/deeltijds tijdskrediet 
 
In samenspraak met de R.V.A. en de V.D.A.B. zal in 

de loop van 2014 een stempel TK worden voorzien  

voor de havenarbeiders die in halftijds/deeltijds 
tijdskrediet zijn.  De afstempeling door Cewez zal als 

volgt gebeuren : 
 

- voor havenarbeiders op time-table : dagen 
vastleggen in samenspraak met de werkgever – zelfde 

werkwijze als betaald verlof; 

 
- voor havenarbeiders van de losse pool : dagen 

aanvragen conform de regeling van de snipperdagen, 
namelijk de dag zelf ten laatste om 11u00. (zie uitleg 

verlofaanvragen snipperdagen). 

 
De dagen tijdskrediet zullen ook vermeld worden op 

de loonstrook. 
 

Deze werkwijze zal ervoor zorgen dat u meer 

overzicht hebt en zal blanco’s vermijden. 
 

Wij houden u verder op de hoogte van de juiste 
ingangsdatum. 

 
 

 

Uitreiking van eretekens van de arbeid 
 

Tweejaarlijks (en ten vroegste eind 2014) zal een 
uitreiking gehouden worden van de eretekens van de 

arbeid : 

 
- ereteken van de arbeid 2de klasse; 

- ereteken van de arbeid 1ste klasse; 
- gouden medaille der kroonorde; 

- gouden palm der kroonorde. 

 
Het Compensatiefonds voor de haven van Zeebrugge-

Brugge zorgt voor de financiering van deze uitreiking. 
 

Havenarbeiders die in aanmerking komen voor een 
ereteken zullen in de loop van 2014 aangeschreven 

worden. 

Feestdagen & vervangende feestdagen 2014 
 
De feestdagen en vervangende feestdagen (*) voor 

2014 zijn als volgt :  

 
Nieuwjaar   woensdag 1 januari 2014 

Paasmaandag :  maandag 21 april 2014  
Feest van de arbeid : donderdag 1 mei 2014 

Hemelvaartsdag : donderdag 29 mei 2014 
Pinkstermaandag :  maandag 9 juni 2014 

Nationale feestdag : maandag 21  juli 2014 

OLV Hemelvaart : vrijdag 15 augustus 2014 
Allerheiligen (*) :  maandag 3 november 2014 

Wapenstilstand :  dinsdag 11 november 2014 
Kerstmis :  donderdag 25 december 2014 

 

 
 

Brugdagen 2014 
 

Op volgende brugdagen is Cewez gesloten maar wel 

telefonisch bereikbaar :  
  

vrijdag 2 mei 2014 
vrijdag 30 mei 2014 

maandag 10 november 2014 

vrijdag 26 december 2014 
 

 

DE DIRECTIE EN HET PERSONEEL  
VAN CEWEZ WENSEN U EN UW FAMILIE 
PRETTIGE EINDEJAARSFEESTEN EN 
EEN VREUGDEVOL EN GEZOND 2014 
TOE ! 
 

 


