
 

 

Nieuwe regeling vanaf 01/09/2020 voor 
aanwerving losse pool 

Augustus 2020 – nummer 18 

 

BELANGRIJK BERICHT VOOR DE HAVENARBEIDERS VAN DE LOSSE POOL 

NIEUWE REGELING VANAF 01/09/2020 VOOR AANWERVING EN TOEKENNING VAN 

WERKLOOSHEID VOOR HAVENARBEIDERS VAN LOSSE POOL. DEZE REGELING GELDT NIET 

VOOR HAVENARBEIDERS VAN TIMETABLE, VOOR HEN BLIJFT DE HUIDIGE CORONAREGELING VAN 

TOEPASSING.  

Om uitkeringen te kunnen genieten moeten de havenarbeiders van de losse pool zich vanaf 

01/09/2020 dagelijks aanmelden via het digitale inlogformulier, te vinden op de website van CEWEZ.  

Voor wie niet is ingelogd tussen 9u en 13u registreert VDAB geen werkloosheidsstempel. Wie het 
formulier niet online ingevuld heeft of niet is ingebadged, kan geen aanspraak maken op een 
werkloosheidsuitkering voor die dag. 

Hieronder vind je de werkwijze voor het inloggen: 

Digitaal inloggen kan gebeuren tussen 9u en 13u. 

Op de website van CEWEZ onder de rubriek AANWERVING kan je de link terugvinden voor het 

inlogformulier. Deze zal dagelijks invulbaar zijn tussen 9u en 13u. Na een klik op de link word je 

doorverwezen naar het inlogformulier waar je volgende gegevens invult:  

• e-mailadres 
• gsm-nummer 
• datum van vandaag 
• naam 
• voornaam 
• geboortedatum 
• werkboeknummer 
• kan je vandaag ingaan op het verplicht werkaanbod van vandaag? 
• kan je vandaag ingaan op het verplicht werkaanbod van morgen/maandag/eerstvolgende 

verplichte werkdag? 

Als je alles ingevuld hebt, druk dan op formulier verzenden. Je krijgt direct in je mailbox de 

bevestiging van al je antwoorden.  

  

WHATSUP   CEWEZ 



Let op: kies het juiste formulier. 

• Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, kies je het formulier ma-do. 

• Op vrijdag of de dag voor een feestdag of brugdag, kies je formulier vrijdag. 

Uitzonderlijk: fysiek inloggen !! enkel van toepassing voor wie niet online kan registreren!! 

Indien je niet over een computer, smartphone of internet beschikt, of omdat één van deze zaken niet 

werkt. 
Fysiek inloggen kan dan uitzonderlijk in het V.D.A.B.-havenkantoor tussen 9u en 11u30 en tussen 

12u30 en 13u met je alfapass. Het respecteren van de Corona-maatregelen is een must. Voor 

havenarbeiders die fysiek komen inbadgen: 

• u komt MET MONDMASKER CORRECT AAN binnen langs de ingang (achteraan het gebouw),  

• ontsmet uw handen voor het inbadgen 

• u gaat NIET langs het loket maar volgt de één-richting-pijlen op de grond naar de uitgang 

• hou rekening met 1.5m afstand van eventuele mensen voor en achter u. 

• er geldt een samenscholingsverbod in en rond het havenkantoor 

Voor de losse poolers die uit de nacht van 18u, 19u of 20u komen: 

Voor hen stuurt de werkgever een mail naar aanwerving.zeebrugge@vdab.be en naar CEWEZ en dit 
vóór 13u. Een VDAB medewerker zal dan de werkloosheid registreren voor die dag. Dit wil zeggen dat 

deze havenarbeiders zich niet meer digitaal of fysiek moeten inloggen voor die dag.  

Er worden nog steeds geen werkloosheidsstempels in het prestatieboek geplaatst. 

Heeft u nog vragen: 

Klik op de link naar FAQ’s (Frequently Asked Questions), ook deze vind je op de website van CEWEZ 

onder de rubriek AANWERVING.  
Vind je je antwoord niet terug of heb je problemen met het inloggen, neem dan contact op met het 

VDAB-havenkantoor op volgende telefoonnummers: 

050 / 72 98 33 of 050 / 72 98 35 en dit tussen 8u30-11u30 en tussen 12u30-15u30.  

 

 

Verantwoordelijke uitgever :  

Guy Benedictus, directeur CEWEZ vzw 

Evendijk-Oost 244, 8380 Zeebrugge 
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