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behandeld door de VDAB
• Katoennatie toont unieke collectie
textielkunst in Antwerpen
• Drugsverhandeling in de
Antwerpse haven zwaar bestraft
én gecontroleerd
• Nieuwe wielerwedstrijd verbindt
grote havensteden
• Bouw nieuwe Deurganckdoksluis
gestart

Binnen een tweetal weken zit het jaar er alweer
op. Dat het een bewogen jaar was, is wel het
minste dat men kan zeggen. Denk maar aan
de permanente politieke crisis in eigen land
en aan de banken- en eurocrisis in Europa.
Hoewel het met de economische activiteit in
onze haven nog meeviel, zien vele van onze
leden-bedrijven de nabije toekomst somber
tegemoet. De verwachtingen voor 2012 zijn
niet optimistisch en de groeivooruitzichten
zijn al tot 2 keer toe naar beneden bijgesteld.
Tot enkele weken geleden leefde er nog de
idee dat we in het voorjaar 2012 het contingent
opnieuw zouden moeten
openstellen om toch tenminste de natuurlijke uitstroom
van havenarbeiders (ongeveer
200 per jaar) te vervangen. De
slechte economische vooruitzichten zetten ons echter
aan tot voorzichtigheid. Wellicht is het beter om toch maar
even af te wachten.
In afwachting van nieuwe
instroom werken we volgend
jaar in samenwerking met de
vakbonden een bijscholingsprogramma uit om
losse havenarbeiders die weinig aan
de bak komen meer
tewerkstelling s kansen te geven. Maximale tewerkstellingskansen creëren blijft echt belangrijk, zeker nu
de overheid heeft aangekondigd om werkweigeraars in het aanwervingslokaal strenger
aan te pakken. Ik dring er daarom op aan dat
elke havenarbeider, die zich in het kot als
beschikbaar inscant, de aangeboden jobs ook
maximaal invult.
De laatste tijd is er ook heel wat te doen rond
de betrokkenheid van havenarbeiders in de
drugshandel. Recent werden er een aantal

wegens medeplichtigheid tot strenge straffen
veroordeeld. Ze hielpen om containers met
drugs vrij te zetten zodat de drugs eruit konden
worden gehaald. Ofwel vielen ze voor het grote
geld ofwel werden ze op een of andere manier
onder druk gezet…
Mag ik met aandrang vragen om niét in te
gaan op de verleiding tot medewerking aan
drugstrafiek? De risico’s zijn enorm en de
straffen die worden uitgesproken wanneer
men gevat wordt zijn zeer zwaar. Bovendien
werkt men mee aan het veroorzaken van heel
wat menselijk leed dat meestal met het gebruik
van zware drugs gepaard
gaat. Vergeet ook niet dat
havenarbeiders die veroordeeld worden voor drugshandel of medeplichtigheid ook
hun erkenning als havenarbeider onherroepelijk verliezen.
Verderop in deze Cepa•mail
vindt u telefoonnummers en
e-mailadressen van de politie
waar iedereen die informatie
kan en wil geven over drugshandel terecht kan. Absolute
discretie is gewaarborgd.

”Voorzichtigheid geboden,
op alle fronten”

Ik doe hierbij dan
ook een oproep aan
alle havenarbeiders
om mee te helpen
de uitstekende reputatie van onze haven en
van onze havenarbeiders te vrijwaren!
Voor de komende feestdagen wens ik u en
uw familie namens onze leden-bedrijven
en namens onze medewerkers alvast veel
plezier, en voor 2012 … een jaar van succes en
gezondheid!

Opmerkingen, suggesties of bedenkingen?
www.cepa.be

op het e-mailadres geefjemening@cepa.be zijn alle
reacties welkom!

Op pensioen

Afdeling Haven neemt na 41 jaar afscheid
van Mieke Van De Velde
Op 31 december 2011 neemt Mieke Van de Velde (65) afscheid van Cepa. In april 1970 trad
ze in dienst als loketbediende op de Afdeling Haven. Na 41 jaar gaat ze nu met welverdiend
pensioen. Een tijdje geleden kreeg ze van enkele havenarbeiders nog te horen : “Zitte gij hier
nu nog?”. Die vraag was natuurlijk alleen maar goed bedoeld. Zolang actief blijven bij dezelfde
werkgever is inderdaad een hele prestatie!
Mieke kwam na een korte periode als leerkracht en studiemeesteres via de RVA bij Cepa

terecht. De RVA had haar gevraagd: “Kunde gaai tellen?”.
Haar ‘ja’ was voldoende om te
kunnen starten aan het loket.
In het prille begin kon je bij
Mieke terecht voor de aangifte
van ziekte en
arbeidsongevallen, later ook
voor vakantie en
herverdel in g s dagen. Ze heeft
de tijd nog meegemaakt dat havenarbeiders cash werden uitbetaald en dat de afhandeling
van de loonbriefjes manueel
gebeurde. Een hele klus als je
bedenkt dat er toen 15.000
havenarbeiders waren.
Intussen is er heel veel veranderd, maar voor Mieke was
dat nooit een probleem. Ze is
altijd meegeëvolueerd.

Geduld en
vriendelijkheid, Mieke’s
sleutel tot succes!
Mieke omschrijft haar carrière
als “een gewone loopbaan
met haar ups en downs”.
Als vrouw ondervond ze zeker in haar
beginjaren - wel
wat tegenstand,
vooral toen ze
zwanger werd
en van het loket
naar het klassement werd verbannen. Toch heeft ze zich altijd
met veel overtuiging ingezet en
deed ze haar best om de havenarbeiders zo correct en rechtvaardig mogelijk te behandelen.
De waardering voor haar werk
was groot. Soms werd ze zelfs
bedankt met een bos bloemen,
een fles wijn of een doos pra-

een gewone
“ loopbaan
met haar ups
en downs

Katoennatie toont
unieke collectie textielkunst
in Antwerpen

www.cepa.be

Na meer dan 40 jaar zal het
even wennen zijn. Mieke zal
vooral de gezellige drukte op de
Afdeling Haven missen en het
contact met de havenarbeiders
en de collega’s. Gelukkig heeft
ze genoeg omhanden om haar
vrije tijd actief in te vullen.
Haar kleinkinderen van 5 en
7 jaar kunnen alvast op een
gastvrije, toegewijde oma rekenen. Bovendien is ze begonnen
met het schilderen van (vooral mooie buitenlandse) landschappen. Ook lezen is een van
haar favoriete tijdsbestedingen
en ze is vast van plan om
regelmatig op reis te gaan, bij
voorkeur naar: Italië.
Met deze willen we Mieke van
harte bedanken voor haar
jarenlange inzet!

JOBS

KUNST

Vergeet de garderobe van de
Romeinen in tv-reeksen als
‘Spartacus’ of ‘Rome’. Wie
wil weten wat ze echt droegen, kan voortaan terecht bij
HeadquARTers, op het hoofdkwartier van het Antwerpse
logistieke havenbedrijf Katoennatie. Daar werd half november
een tentoonstelling geopend,
gewijd aan 3.500 jaar textielkunst. Ruim zeshonderd objecten, verspreid over vijf zalen,
tonen de geschiedenis van de
oudheid aan de hand van een

”

lines. Door haar geduld en haar
vriendelijkheid was ze al die
jaren de ideale loketbediende.

bijzondere textielcollectie en
andere archeologische vondsten. De textielcollectie die in
speciaal ontworpen en verduisterde ruimten is opgesteld,
wordt tot de absolute wereldtop
gerekend. Dé blikvanger is de
grootste collectie complete tunica's in de wereld. De tentoonstelling 3500 jaar textielkunst kan individueel en in
groep bezocht worden, onder de
begeleiding van een gids.
Reserveren is noodzakelijk.

Werkweigeringen binnenkort
behandeld door VDAB

Havenarbeiders die voortaan
een jobaanbieding weigeren in
het kot zullen in de toekomst
door de VDAB worden opgevolgd. In het verleden werden
zulke dossiers intern behandeld via de Administratieve
Commissie. Havenarbeiders die
dan inscanden in het kot en
geen werk aannamen terwijl er

nog jobs openstonden, werden
daar gesanctioneerd met een
terechtwijzing of een rang B
voor één maand of langer. In de
eerste 9 maanden van 2011
werden 142 werkweigeringen
genoteerd.
De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) gaat vanaf
1 januari 2012 deze dossiers nu
zelf behandelen en desgevallend
overmaken aan de RVA, waarbij de havenarbeider het risico
loopt om gedurende een periode
geschorst te worden uit de
werkloosheid.

Actueel

Drugsverhandeling in de Antwerpse haven
zwaar bestraft én gecontroleerd
“Zware straffen voor drugsverhandelende havenarbeiders”,
“Geen genade voor dokwerkers”, “Politie onderzoekt
drugsnetwerk in de haven”, “Havenarbeiders krijgen vier jaar
cel voor ophalen van cocaïne”,… Het zijn maar enkele van de
meest recente krantenkoppen over de drugsproblematiek in
de Antwerpse haven.
We kunnen er niet omheen.
Ondanks de steeds strengere
beveiliging stromen er meer
en meer drugs, vooral cocaïne,
in de haven van Antwerpen
toe. Steeds vaker worden er
havenarbeiders
ingeschakeld
om de drugs uit de containers
te halen in ruil voor grof geld.
Ze worden beschouwd als de
ideale tussenpersonen omdat
ze toegang hebben tot de
haventerminals.
Er zijn havenarbeiders die zich
laten verleiden door het snelle
geldgewin, maar het is en blijft
gevaarlijk en het is uiteraard
strafbaar. In verschillende zaken zijn uitzonderlijk strenge
straffen uitgesproken voor havenarbeiders die betrokken
waren bij dergelijke activiteiten. Straffen van 4 en 5 jaar

cel, samen met een zware
geldboete, zijn meer regel dan
uitzondering. Het gerecht geeft
hiermee aan dat het menens is
met de strijd tegen de drugsimport.
Ook de pakkans verhoogt. Op
sommige terminals is men
begonnen met het inzetten
van drugshonden op schepen
die uit risicogebieden komen.
Op die manier wil men paal
en perk stellen aan de toenemende drugstrafiek. Het leidt
geen twijfel dat anderen dit
voorbeeld zullen volgen. Het is
immers onduldbaar dat enkele
havenarbeiders, omwille van
het geld, de reputatie van alle
havenarbeiders en bij uitbreiding die van onze haven te
grabbel gooien.

Alle info die de politiediensten
kan helpen om dealers en
dealernetwerken op te sporen,
is meer dan welkom. Beschik
je over informatie, licht dan
de Scheepvaartpolitie in. Zij
centraliseert alle info voor de
Antwerpse haven (Rechter- en
Linkeroever), verricht de nodige
onderzoeken, bouwt het dossier
verder op en bezorgt het aan de
bevoegde Parketten. De scheepvaartpolitie drukt erop dat deze
info vertrouwelijk wordt behandeld en garandeert desgewenst algehele anonimiteit.

Contactgegevens:
Scheepvaartpolitie Antwerpen
Oosterweelsteenweg 62
2030 Antwerpen
Tel. 03-546 37 40
Fax 03-541 23 77
E-mail:
spn.antwerpen@skynet.be

CEPA OP TELEVISIE

Een specifieke veiligheidsaanpak voor havenarbeid!
ATV volgde een cepa-veiligheidscoach in de haven en maakte
er een reportage over. Surf naar www.atv.be/antwerpenwork/
antwerpenwork-20-november-2011 om de reportage te herbekijken.

CEPA •Kort
• Herschikking ABAS
ABAS, de Algemene Beroepsvereniging voor het Antwerpse
Stouwerij- en Havenbedrijf heeft in september een herschikking van haar interne organisatie doorgevoerd. Om de belangenverdediging van de goederenbehandelaars efficiënter te
organiseren, besliste ABAS om haar secretariaat aan Cepa toe
te vertrouwen. Lode De Maesschalck, directeur van Cepa, werd
benoemd tot secretaris-generaal van ABAS en neemt alle dossiers
over, op enkele na. Guy Vankrunkelsven, directeur van Cepa, wordt
belast met de opvolging van het concessiebeleid, het zeerecht en de
dossiers die verband houden met de juridische verantwoordelijkheid
van de terminaloperators.
• Eretekens voor de arbeid
	Op 27 maart 2012 en 23 oktober 2012 zullen er opnieuw eretekens
voor de arbeid worden uitgereikt in de Zuiderkroon. Hierbij zullen
havenarbeiders die respectievelijk 45, 35, 30 en 25 jaar trouwe dienst
hebben in de bloemetjes gezet worden.
• Al geregistreerd voor ons gratis e-mailsysteem? Doen!
Als havenarbeider kan u zich gratis inschrijven voor Cepa’s automatisch e-mailsysteem. U ontvangt dan wekelijks alle informatie over
bijvoorbeeld het puntensaldo, herverdelingsdagen of vakantie. U kan
zich registreren via www.cepa.be>haven (menubalk links). Elke 25e
persoon die zich registreert, ontvangt een mooi Cepa-shirt!

sport

Nieuwe wielerwedstrijd
verbindt grote havensteden
De World Ports Classics is de
naam van de nieuwe wielerwedstrijd, die op vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september
2012 voor het eerst gereden
wordt. De race wordt georganiseerd door de ASO, die ook de
Tour de France in goede banen
leidt. De renners gaan van start
in Rotterdam en komen aan
in Antwerpen. Daags nadien
wordt het parcours in de omgekeerde richting afgelegd.

Met deze wedstrijd hopen de
2 grootste havens van Europa,
zich sterker te profileren.
In de marge van de nieuwe
2-daagse wielerkoers worden
een economische top en culturele activiteiten georganiseerd
om de banden tussen de twee
havensteden te verstevigen.
In de komende maanden moet
duidelijk worden wat die economische top inhoudt en wie
eraan zal deelnemen.
Cepa • mail 25/2011

NIEUW IN DE HAVEN

Bouw van nieuwe Deurganckdoksluis gestart
Vier keer zo lang als de Antwerpse kathedraal hoog is…
Zo breed als een snelweg met negentien rijstroken…
Drie keer zoveel staal als de Eiffeltoren…
Pal naast de ingang van de
terminal van PSA wordt de
grootste sluis ter wereld gebouwd: de Deurganckdoksluis.

Eind oktober zijn de bouwwerkzaamheden gestart. De
nieuwe sluis zal de toegang
verzekeren tot de dokken van

TRANSPORT
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• PICK-UP

• VERSNELLINGSBAK

• BINNENVAART
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• VERTRAGING

• BROMFIETS

• POOK

• VERTREKHAL

• CHARTERVLUCHT

• POSTTREIN

• VOORSORTEREN

• DOOS
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• VRACHTVERKEER

• FIETS

• RIJDEN

• WEGENNET

• GOEDERENTREIN

• ROUTE

• WEGWERKZAAMHEDEN

• HELIKOPTER

• SNELTREIN

• ZEESCHIP

• HOGESNELHEIDSLIJN

• SNELWEG

• ZEESTRAAT

•De
INFRASTRUCTUUR
Berendrechtsluis

ZENDER
• SPITSUUR
is voorlopig
nog de grootste sluis• ter
wereld

• INRIT

• UITRIT

• KEURING

• VAARTUIG

het havengebied op de Linkerscheldeoever. Aan de kant van
het dokkencomplex is de nieuwe sluis verbonden met het
Waaslandkanaal. Van daaruit heeft het scheepvaartverkeer snel toegang tot alle
andere dokken op de Linkerscheldeoever: het Doeldok, het
Verrebroekdok, het Vrasenedok en het Noordelijke en
Zuidelijke insteekdok.
De sluis is van essentieel
belang voor de verdere ontsluiting en ontwikkeling van
de haven van Antwerpen.
Omdat ze zeer diep gelegen is,
kunnen ook dieper liggende
schepen versast worden naar
de achterliggende dokken op
de Linkerscheldeoever. Op die
manier speelt de sluis in op

de verdere schaalvergroting
in de scheepvaart. De Deurganckdoksluis wordt gebouwd
naar het type van Berendrechtsluis: 68 meter breed
en 500 meter lang. Ze wordt
wel dieper dan de Berendrechtsluis, die jarenlang de
grootste ter wereld was.
Als alles naar wens verloopt,
zou de Deurganckdoksluis
midden 2016 haar eerste schip
moeten ontvangen.
Aan de bouw hangt een prijskaartje van zowat 340 miljoen
euro. Met de nieuwe Deurganckdoksluis en de heropening van de Kattendijksluis
telt de Antwerpse haven
straks 8 sluizen, waarvan 2 op
linkeroever.

Cepa • WOORDZOEKER

De overgebleven letters vormen de oplossing.

Kruis onderstaande woorden aan in het rooster. De overgebleven letters vormen de oplossing.
• ACHTERAS
• AUTO'S
• BAAN
• BESTELFIETS
• BINNENVAART
• BROMFIETS
• CHARTERVLUCHT
• DOOS
• FIETS
• GOEDERENTREIN
• HELIKOPTER
• HOGESNELHEIDSLIJN
• INFRASTRUCTUUR
• INRIT

• KEURING
• KRAT
• LUCHTHAVEN
• MIST
• PICK-UP
• PONT
• POOK
• POSTTREIN
• RECU
• RIJDEN
• ROUTE
• SNELTREIN
• SNELWEG
• SPITSUUR

De oplossing:

• UITRIT
• VAARTUIG
• VERKEERSLICHT
• VERKEERSPLEIN
• VERKEERSREGELS
• VERSNELLINGSBAK
• VERTRAGING
• VERTREKHAL
• VOORSORTEREN
• VRACHTVERKEER
• WEGENNET
• WEGWERKZAAMHEDEN
• ZEESCHIP
• ZEESTRAAT
• ZENDER
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Mail vóór 01/02/2012 uw oplossing naar wedstrijd@cepa.be.
De namen van de winnaars worden gepubliceerd in de volgende
Cepa•mail. Succes!

Oplossing
Deurganckdoksluis

Verantw. uitgever : Paul Valkeniers
Redactie: Lotte Peeters
lotte.peeters@cepa.be
tel : 03 221 97 49

www.cepa.be

We geven opnieuw 10 x 2 bioscooptickets weg voor een film naar keuze,
geldig in de Belgische Kinepolis bioscopen.
De oplossing van Cepa-Mail nr. 24 was gezondheidstoezicht.
De 10 winnaars zijn: Kris Steenssens (Kruibeke), Kris De Baere (SintNiklaas), Kevin Vyncke (Merksem), Guy Van Regenmortel (Hemiksem),
Johnny Gillis (Antwerpen), Dirk Minnen (Borsbeek), Steve Panis
(Stabroek), Jonathan Lejeune (Merksem), Philip Vanneuville (Hove) en
Luc Peeters (Brecht).
Gelieve uw tickets tijdig af te halen om te voorkomen
dat ze zouden vervallen.

