
 

 

Samen werken aan welzijn 
December 2018 – nummer 3 

Als werkgeversorganisatie hebben wij naast onze hoofdtaak van verloning en diverse taken ook oog 
voor het welzijn van onze havenarbeiders. Daarom werden samen met de werknemersorganisaties 

enkele welzijnsmaatregelen afgesproken.  
Eén van de gerealiseerde zaken is de mogelijkheid om bijstand te krijgen indien je psychosociale 

problemen ondervindt op de werkvloer. Signaleer het aan de vertrouwenspersoon bij Cewez als jij 

nood hebt aan deze ondersteuning; ook collega’s die het moeilijk hebben kun je doorverwijzen naar 
Cewez! 

Andere voordelen werden uitgewerkt :  
Via een tankkaart van OCTA+ kan van voordelige brandstoftarieven genoten worden.  

Meer uitleg hierover kunnen jullie vinden in de hiernavolgende infoteksten. 

Vanaf 01/01/2019 werd ook een vergoedingsregeling getroffen voor de aanwezigheid op het periodiek 
medisch onderzoek (1x per jaar) indien dit onderzoek niet kan plaatsvinden tijdens de arbeidsuren. 

Deze regeling is in principe voor havenarbeiders losse pool bedoeld. Enkel indien ploegendiensten een 
medisch onderzoek inplannen buiten de arbeidsuren kunnen ook havenarbeiders op timetable hier 

gebruik van maken.  
De procedure tot het bekomen van de MO-stempel vind je verder in deze nieuwsbrief. 

Sinds september werd de uitbreiding van ons gebouw in gebruik genomen; sommigen onder jullie 

werden ongetwijfeld al geholpen in onze nieuwe balie. In de toekomst kijken we uit naar een verdere 
vernieuwing van de bestaande infrastructuur. 

Ook het aanwervingslokaal van de V.D.A.B. zal in het voorjaar van 2019 verhuizen naar een nieuwe 
locatie. Meer informatie hierover volgt. 

Het Cewez-team wenst jullie een prettig eindejaar en een schitterend 2019 ! 

Groepsaankoop voordelige tankkaart – hybrid card bij OCTA+ 
 Er werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met OCTA+. 

 Personeelsleden kunnen een aanvraagformulier voor een tankkaart (HYBRID CARD) invullen op 

de website van OCTA+ (https://www.octaplus.be/nl/CEWEZ) , met vermelding van de 
promotiecode “CEWEZ” en hun gegevens. Er wordt een contract opgemaakt tussen het 

personeelslid en OCTA+. 
 Er moet getankt worden in één van de tankstations van het netwerk OCTA+ of van andere 

merken die met de kaart toegankelijk zijn. 

 Deze personeelsleden krijgen een korting (btw inclusief) als volgt :  

o Korting van 12 cent* per liter in de OCTA+ tankstations  
o Korting van 11 cent* per liter in de tankstations van de merken Avia, Power, Gabriels, 

Maes, G&V en het DCB-netwerk.  

o Korting van 9 cent* per liter in de Lukoil, Esso, Q8 en Texaco tankstations.  
o Korting tot 18 cent* : stel dat de korting aan de pomp groter is dan de contractuele 

korting,  door bijvoorbeeld hevige lokale concurrentie of een promotie, dan profiteert 
u sowieso van de scherpste prijs.  

* Met uitzondering van autosnelweg tankstations. 
Deze kortingen zijn inclusief btw en worden berekend op basis van de officiële brandstofprijs (bepaald 
door de FOD Economie) op de dag van aankoop.  

De kortingen gelden enkel wanneer gebruik wordt gemaakt van de tankkaart HYBRID CARD. De 
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korting wordt maandelijks toegekend door OCTA+, zonder kosten, door automatische aanpassing van 

het factuurbedrag. 
 

 De tankbeurten worden tweemaal per maand betaald door het personeelslid via domiciliëring. 

Maandelijks wordt per e-mail een gedetailleerde factuur opgestuurd. 

De flyer met meer info kunt u hier terugvinden. 

 

Toekennen van de MO-stempel 

Wat?  

 
Vanaf 01/01/2019 : toekennen van een MO-Stempel + bijpassing indien havenarbeiders zich buiten de 

arbeidstijd moeten aanbieden bij de arbeidsgeneeskundige dienst voor het periodiek medisch 

onderzoek. 

Wie heeft er recht op?  

 Bovenvermelde havenarbeiders moeten zich na het medisch onderzoek aan de balie van Cewez 

aanbieden met de kaart van medisch onderzoek waarop “periodiek” onderzoek vermeld staat. Er 
wordt een halve stempel MO gezet. Dit kan slechts éénmaal per jaar.  

Voor havenarbeiders op timetable zal eerst navraag worden gedaan bij de ploegendienst of het 

medisch onderzoek door hen buiten de arbeidsuren werd gepland. 
 Pas na afstempeling door Cewez kan de havenarbeider zich aanbieden bij de V.D.A.B. voor de 

halve werkloosheidsdag. 

 Deze dag kan ook gecombineerd worden met een halve shift of een halve dag beroepsopleiding : 

werkgever of Opleidingscentrum zetten de andere halve stempel. 
 Deze dag kan niet gecombineerd worden met een volle registratie; in dat geval wordt de MO-

stempel verwijderd en de bijpassing niet uitbetaald. 

 De MO-stempel telt mee voor eindejaarspremie; niet voor herverdelingsdagen, noch voor 

quorum. 

Welke vergoeding? 

De MO-stempel geeft recht op een bijpassing Medisch Onderzoek (MO) ten bedrage van een halve 

dag feestdagloon voor havenarbeider alle werk, aangevuld met een halve dag 

werkloosheidsvergoeding (voor zover ze daar recht op hebben).  

 Deze bijpassing is ten laste van het Compensatiefonds voor bestaanszekerheid. 

Wat met de aanwerving?  

Er zijn 3 mogelijkheden: 

1. Medisch onderzoek heeft plaats gehad de dag zelf ’s morgens : de havenarbeider moet dit, 

vóór de aanwerving, melden aan de bediende van de V.D.A.B. en wordt aangeduid als 
“aanwezig uit interesse”.  

Hij kan ingaan op alle werkaanbod maar kan niet verplicht worden aangeduid. 
2. Medisch onderzoek is gepland de dag zelf in de namiddag : de havenarbeider moet dit, vóór 

de aanwerving, melden aan de bediende van de V.D.A.B. en wordt aangeduid als "aanwezig 

uit interesse".  
Hij kan ingaan op alle werkaanbod maar moet in voorkomend geval melden aan de werkgever 

dat het gepland medisch onderzoek in de aangeboden shiftduur valt. Hij kan niet verplicht 
worden aangeduid. 

3. Medisch onderzoek is gepland voor de volgende dag : de havenarbeider moet dit, vóór de 

aanwerving, melden aan de bediende van de V.D.A.B. en volgt dezelfde regeling als een 

havenarbeider die de volgende dag verlof heeft gepland : hij kan verplicht worden aangeduid 

voor de shift van 14u de dag van de aanwerving maar niet voor andere shiften. 

  

https://www.cewez.be/nl/flyer_tankkaart


Regeling winteroveralls 
Momenteel zijn er voldoende winteroveralls op stock in alle maten en zolang de voorraad strekt. Een 

winteroverall (=140 kledijpunten) behoort tot het “aanvullend pakket”. Dit betekent dat de 

winteroverall enkel kan verkregen worden indien men op het moment van afhaling minimum 140 

kledijpunten ter beschikking heeft.  

 

Kledijpakket/persoonlijke beschermingsmiddelen 
Cewez steeft er steeds naar om het kledijgamma te optimaliseren.  

 

Hoe gaan we te werk?  

Vooraleer een item toegevoegd wordt aan het gamma wordt dit eerst en vooral een 4-tal maanden 
uitgetest door een aantal havenarbeiders in verschillende functies per firma.   

Momenteel worden volgende PBM's getest : regenjassen en bodywarmers, hoge 

veiligheidsschoenen D-Force Chicago en thermisch ondergoed (onderhemd met lange mouwen 
en lange onderbroek).   

Binnenkort zal ook nog een sweater uitgetest worden.  
Wanneer de test positief is dan wordt de opdracht gegeven aan de leverancier om voldoende 

voorraad te voorzien voor Cewez zodat elke havenarbeider het PBM kan aanschaffen met zijn/haar 
kledijpunten.  

Indien de test negatief blijkt dan wordt het PBM niet toegevoegd aan het Cewez gamma maar dan 

wordt een ander model uitgetest. 

 

Nieuw in het gamma vanaf 01/01/2019 
Op vandaag heeft Cewez 2 verschillende types hoge veiligheidsschoenen ter beschikking nl. samurai 
merlot en uvex xenova.  Vanaf 1 januari 2019 wordt er een 3e hoge veiligheidsschoen toegevoegd 

aan het gamma nl. de ALBATROS IMPULSE VIGOR MID (reeds uitgetest in 2018 en positief 

geëvalueerd) 

 

GDPR + prestatieboeken 2019 
Sinds de inwerkingtreding van nieuwe Europese privacywetgeving worden organisaties verplicht om 
van personen, van wie de organisatie persoonsgegevens verzamelt, de uitdrukkelijke toestemming te 

verkrijgen.  
Om in regel te zijn met deze nieuwe wetgeving, heeft Cewez een toestemmingsformulier opgemaakt.  

Bij het afhalen van de prestatieboeken 2019 zal gevraagd worden om ontbrekende gegevens op dit 

toestemmingsformulier aan te vullen en te ondertekenen. 
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