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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 genomen & 

geplande verlofdagen opgevraagd worden. 
 

Werk- en beschermkledij 
 

NIEUWE WERK- EN BESCHERMKLEDIJ IN ONS 

GAMMA ! 
 

Vanaf heden kunt u bij Cewez nieuwe winterlaarzen 
afhalen van het merk Timberland Cruisemax. 

 

Deze winterlaarzen zijn te verkrijgen in ruil voor 77 
punten. 

 
Ons gamma handschoenen werd uitgebreid met  het 

type Towa Power Grab : duidelijke zichtbaarheid door 

de fluo oranje kleur en dus bij uitstek geschikt om 
mee te werken in donkere omstandigheden ! 

Te verkrijgen in ruil voor 2 punten per paar. 
 

 

Medisch onderzoek 
 

Vanaf nu is de correcte benaming van de 
geneeskundige dienst ATTENTIA 

. 
 

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 

aanvraagregeling : twee dagen vooraf vóór 12u00. 
 

Deze regeling geldt ook voor dopverlof, anciënniteits-

verlof en educatief verlof. 
 

Havenexpert 
 

We merken op dat heel wat havenarbeiders “de 

havenexpert”  (= praktische gids met veiligheids-
richtlijnen) nog niet afgehaald hebben aan de balie 

van Cewez. 
 

Deze havenexpert is nog steeds verkrijgbaar bij 

Cewez. 
 

Het is een nuttig document op de werkvloer en er 
wordt vaak naar verwezen tijdens beroepsopleidingen. 

 

Brugdag 2013 
 

Op volgende brugdag is Cewez vzw gesloten maar wel 
telefonisch bereikbaar : 

 
Vrijdag 16 augustus 2013. 

  



Beroeps- en beschermkledij 
 
Vanaf 01.01.2013 gelden de volgende punten : 

 

Bodywarmer Milan 40 

Fleece Savoy 40 

Fluo gilet 8 

Handschoenen  2 

Helm 25 

Helmmuts 4 

Oordopjes 1 

Otoplastieken 60 

Regenbroek 22 

Regenjas Marseille 45 

Regenlaarzen 36 

Rubberen omhulsel 
schoenen 9 

Samurai merlot 45 

Schoenveters 2 

Signaalfluitje 2 

Signalisatie 
bretelbroek 38 

Signalisatie overall 52 

Signalisatie werkbroek 27 

Signalisatie werkvest 37 

Stofjas 34 

Thermalbroek 13 

Uvex 58 

Winterlaarzen 77 

Winteroverall (op 
bestelling 1x per jaar) 140 

Zomerstofjas 31 

Zonnebril 6 

Zonneclip 15 

Zweetbandje helm 2 
 

 

Vertrouwenspersonen 
 
Bij problemen i.v.m. pesten op het werk, geweld, 

ongewenst seksueel gedrag op het werk, kan contact 

opgenomen worden met de vertrouwenspersoon. 
 

Vertrouwenspersonen per firma :  
 

Firma Vertrouwens-

persoon 

Telefoonnummers 

2XL Marie-France Van den 
Poel 
Gunther Delcour 

050/55.66.16 
 
050/55.66.26 

APM 

Terminals 

Caroline 
Vandecasteele 

050/50.25.55 

BNFW Karine Thierens 050/54.31.62 

Borlix Benoit Verhaeghe 050/54.48.61 

C.Ro Ports Stijn De Vos 
 
Stephanie Verschilde 

0471/92.63.00 of 
050/55.72.05 
050/55.71.24 

CHZ Jeroen Cromheecke 050/54.36.91 

ICO Roland 
Vannieuwenhuyze 

050/54.25.80 

Minne Port Danielle Verhaeghe 050/33.34.22 

P&O Ferries Laurence Maes 050/54.22.12 

Progeco 
Belgium 

Fred Heger 0031/650439349 

Seabridge Kurt Osaer 050/36.70.80 

SST John Minne 050/33.76.02 

WWL Nele Hamers 
Pascale Debusschere 
Rolin Benoît 

050/55.78.88 
0472/19.16.83 
0479/37.71.09 

ZIP Jeroen Cromheecke 050/54.36.91 

Cewez Isabelle Debaecke 050/55.90.51 

Attentia-
CBMT 

Thomas Dierickx 
Evelien Buseyne 
Frank Van der Elst 
Tamara Van der 
Gucht 

09/216.79.43 
02/738.75.31 
09/244.97.76 
 
09/244.97.76 

 

 

Niet-recurrente premie 2013 
 

De havenarbeiders algemeen en aanvullend 
contingent en de vaklui die voldoen aan de 

voorwaarden, ontvangen een voordeel van 360 euro. 
 

Dit ongeacht het aantal effectieve prestaties 

gedurende de referteperiode (1 april 2013 – 30 juni 
2013). 

Het bedrag van 360 euro wordt verminderd met een 

solidariteitsbijdrage van 13,07% en komt – indien van 
toepassing – in aanmerking voor gerechtelijke 

inhoudingen. 
 

De niet-recurrente premie wordt uitbetaald samen 
met het loon van de 1ste helft juli 2013. 

 

Wie heeft recht op deze premie ? 
* De havenarbeiders algemeen en aanvullend 

contingent en de vaklui die erkend of ingeschreven 
zijn tijdens de referteperiode.   

* Worden als dusdanig beschouwd : de 

havenarbeiders en de vaklui die in 2013 met pensioen 
zijn gegaan of in 2013 overgegaan zijn naar het 

stelsel van VA. 
Wie heeft geen recht op deze premie ? 

* Havenarbeiders die afstand erkenning hebben 
gedaan gedurende de referteperiode of de vaklui die 

ontslag hebben genomen gedurende de 

referteperiode. 
* Havenarbeiders van wie de erkenning werd 

ingetrokken om dringende redenen of wegens tekort 
aan prestaties en de vaklui die werden ontslagen om 

dringende redenen. 

 
 

DE DIRECTIE EN HET PERSONEEL VAN CEWEZ VZW 
wenst u en uw familie een fijne en deugddoende 

vakantie toe ! 

 
 

 


