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Beste collega’s
De afgelopen jaren konden we in december steevast 
het goede nieuws aankondigen dat de Antwerpse 
haven een nieuw overslagrecord zou vestigen. En 
ja, ook dit jaar zal onze haven hoogstwaarschijnlijk 
weer afstevenen op een recordjaar; zeker op het ge-
bied van de tewerkstelling! Dat is alvast een goede 
reden om te klinken op 2019, want het betekent dat 
jullie zich het afgelopen jaar opnieuw uit de naad 
hebben gewerkt om dat record mee waar te maken. 

Wat me bovendien zeer gelukkig stemt, is het suc-
ces van onze gezamenlijke initiatieven op het vlak 
van veiligheid. In 2019 schakelden we geen tand, 
maar een volledig tandwiel hoger en ondernamen 
we verschillende concrete acties met meetbare 
resultaten: haventoestellen werden uitgerust met 
detectieapparatuur, de werkposten onder de kraan 
werden heringericht voor een maximale scheiding 
tussen mens en machine en door impacthandschoe-
nen te gebruiken daalden de vingerletsels fors. En 
ook op niveau van het terminalmanagement en het 

havenkader beweegt er heel wat om van de haven 
een veilige werkplek te maken. 

Het lijkt goed nieuws te zijn over de volledige lijn, 
maar toch zijn er enkele belangrijke aandachtspun-
ten waardoor 2019 wat van haar glans verliest. De 
goede overslagcijfers werden vooral tijdens de eer-
ste jaarhelft gepresteerd. Sinds de zomer zien we 
ook bij ons de effecten van een vertraging van de 
wereldeconomie. Vooral het traditionele stukgoed 
krijgt stevige klappen en daarbovenop lijkt Ant-
werpen ook marktaandeel te verliezen. Er is nood 
aan een krachtig signaal en enkele doortastende 
initiatieven om de aantrekkelijkheid van onze haven 
opnieuw te vergroten en zo bijkomende lading naar 
Antwerpen te brengen. 

Wat 2020 ons op economisch vlak zal brengen, is dus 
nog afwachten. De projecties tonen alvast aan dat 
de stevige groei in het containersegment zal blijven 
aanhouden en hopelijk zwengelt de economie weer 

aan. Wat wel een zekerheid is, is dat 2020 weer een 
jaar wordt waarin veiligheid op de werkvloer cen-
traal staat. Ik hoop althans dat iedereen, net als ik, 
geïnspireerd is door de sterke vooruitgang van de 
veiligheid en met veel goesting om het nog beter te 
doen, het nieuwe havenjaar tegemoet kijkt. 

Ik wens u en uw familie alvast fijne en veilige feest-
dagen toe! 

IN ’T KORT

800 havenarbeiders krijgen ereteken
Op dinsdag 22 oktober kregen zo’n 800 havenarbeiders het ereteken van 
de arbeid opgespeld. Met deze uitreiking bedankte de havengemeenschap 
havenarbeiders met een loopbaan van 25, 30, 35 of 45 jaar voor hun 
jarenlange toewijding. Maar liefst 335 havenarbeiders mochten gefeliciteerd 
worden met hun 45 jaar dienst.

Gewijzigde openingsuren 
Op 24 en 31 december sluiten het kledijbedelingscentrum en de Cepa-shop 
de deuren om 15 uur. De loketten van afdeling Haven zijn dan geopend tot 
16 uur. Op 13 en 14 januari zijn het kledijbedelingscentrum en de Cepa-shop 
gesloten door de jaarlijkse stocktelling. Ook wordt dan niet geleverd in het 
afhaalpunt SCHAFT Kallo (kaai 1100) en in de handschoenautomaten (kaai 
913 en 1742). Voor de verdeling en aankoop van PBM’s kan je op die dagen 
terecht bij de hulpposten van Siwha (kaai 142 en kaai 606).

Campagne ‘Niks aan de hand?’ gelanceerd
Wist je dat maar liefst een kwart van alle ongevallen hand- en vingerletsels 
zijn? Impacthandschoenen kunnen die cijfers flink laten dalen. Bij de 
containerkuiperij, waar deze handschoenen al langer verplicht zijn, zijn zo 
al 70% van de hand- en vingerletsels voorkomen! Impacthandschoenen 
zijn ook verplicht bij het werken met stukgoed, twistlocks en in de roro-
kuiperij. Om deze handschoenen extra in de kijker te zetten, is sinds kort de 
campagne ‘Niks aan de hand?’ te bezichtigen op kaai. Heb jij hem al gezien?

Siwha versterkt dienstverlening
Siwha blijft volop investeren in de medische hulpverlening in de Antwerpse 
haven. In november werd een gloednieuwe ziekenwagen in gebruik 
genomen en in januari krijgt Siwha ook twee extra mobiele hulpposten ter 
beschikking. 
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Goed nieuws! Bij ziekte of ongeval kan je vanaf nu jouw 
attest gemakkelijk doorsturen naar afdeling Haven van 
Cepa dankzij eLoket. 

Er is een extra functie bijgekomen in de eLoket-app waarmee je 
jouw attest snel en gemakkelijk kan bezorgen aan afdeling Haven. 
Je maakt gewoon een foto van het attest, vult enkele gegevens in 
en met een druk op de knop stuur je alles automatisch door. Het 
is dan niet meer nodig om je attest per mail of post op te sturen. 
Handig toch? Bij vaste havenarbeiders, logistieke medewerkers 
en vaklui wordt het attest ook meteen aan de werkgever bezorgd. 
Uiteraard verwittig je nog altijd telefonisch je werkgever als je 
afwezig bent. Wil je weten welke attesten je al hebt verstuurd? 
Klik in MyCepa op ‘Personeelsdossier’ en bij ‘Attesten’ vind je een 
overzicht van al jouw doorgestuurde attesten.
 

Ziekte of ongeval? Verstuur je attest via eLoket
PERSONEELSBEHEER

Waarom een nieuwe regeling? 
De werkloosheidsgegevens van losse haven-
arbeiders, conterbazen, assistent-chef-markeer-
ders en foremannen (ASR) werden telkens 
op de eerste werkdag van de maand aan de 
uitbetalingsinstellingen doorgegeven.  Daardoor 
waren de gegevens vaak onvolledig en moesten 
er geregeld correcties uitgevoerd worden. Om dit 
de vermijden, worden de gegevens vanaf nu op 
vraag van de uitbetalingsinstellingen telkens één 
week na de eerste werkdag van de maand door 
Cepa doorgegeven. De uitbetalingsinstellingen 
ontvangen zo een compleet en correct overzicht, 
waardoor losse havenarbeiders, conterbazen, 
assistent-chef-markeerders en foremannen nu 

meteen het juiste bedrag op hun bankrekening 
krijgen. Correcties aan de vergoeding zullen 
voortaan een uitzondering op de regel zijn! 

Wat veranderde er voor jou? 
Ben je een losse havenarbeider, conterbaas, 
assistent-chef-markeerder of foreman? In 
december 2019 werden de gegevens van de 
maand november niet op 2 december maar op 
9 december doorgestuurd. Dit zorgde ervoor 
dat ook de uitbetaling op jouw bankrekening 
later gebeurde. Om de overgangsweek te 
overbruggen, werd de eindejaarspremie 
voor iedereen dit jaar uitzonderlijk één 
week vroeger gestort. Ben je Verminderd 

Arbeidsgeschikt? Er verandert niets aan de 
huidige uitbetalingsregeling voor VA’s. 

Jouw werkloosheid- of bestaanszekerheids-
vergoeding: wat verandert er? 
Vanaf deze maand geeft Cepa in samenspraak met de vakbonden de gegevens om de werkloosheids- of bestaanszekerheidsvergoeding van losse 
havenarbeiders, conterbazen, assistent-chef-markeerders en foremannen te berekenen een week later door aan de uitbetalingsinstellingen. 
Door deze nieuwe maatregel kan een correcte en volledige betaling in één keer gebeuren.

Inlichtingenblad ziekenfonds digitaal
Ben je arbeidsongeschikt, dan heb je mogelijk recht op een uitkering die door het ziekenfonds wordt betaald. Om die uitkering in orde te brengen, moet 
jouw ziekenfonds twee inlichtingenbladen ontvangen: een exemplaar ingevuld door jou en een door de werkgever. Het formulier van de werkgever zal vanaf  
1 januari 2020 rechtstreeks elektronisch aan het ziekenfonds worden bezorgd. Dit is wettelijk verplicht. Ook het getuigschrift van werkhervatting zal digitaal 
worden overgemaakt aan het ziekenfonds. In de communicatie tussen jou en je ziekenfonds verandert er niets.

Ook in 2020 zal de werkloosheids- of 
bestaanszekerheidsvergoeding van losse 
havenarbeiders, conterbazen, assistent-chef-
markeerders of foremannen telkens één week 
na de eerste werkdag van de maand door 
Cepa aan de uitbetalingsinstellingen worden 
doorgegeven.

Vragen? Voor alle personeelszaken 
contacteer je afdeling Haven op  
03 221 97 77 of via loketten@cepa.be
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Heb jij nog geen rijbewijs B? Goed nieuws! Erkende havenarbeiders binnen 
en buiten de pool kunnen hun rijbewijs B behalen via Cepa! Je kan alle kosten 
van de volledige rijopleiding eenmalig terugbetaald krijgen: theorielessen, 
het theorie-examen, twintig uur praktijkles, het praktijkexamen en het 
terugkommoment. Ook de aanvragen van je voorlopig en definitief rijbewijs 
worden vergoed. Zo wil Cepa je stimuleren om jouw rijbewijs B te behalen. 

Een rijbewijs opent immers veel deuren voor jouw havencarrière. Zo gaat 
wagens laden en lossen op ro-ro kaaien een stuk vlotter. Je kan je ook 
makkelijker verplaatsen in het grote havengebied als je op verschillende 
terminals aan de slag wil. Of misschien wil je later nog werken als chauffeur? 
Je merkt het: een rijbewijs B heeft heel wat voordelen.

Vanaf december moet je niet langer naar 
Rechteroever rijden voor veiligheidskledij! Er werd 
een afhaalpunt geopend in SCHAFT Kallo waar je 
bestelde kledij 24/7 kan afhalen. Bestel online via 
MyCepa, en jouw pakketje wordt een paar dagen 
later geleverd in SCHAFT Kallo. Het afhaalpunt is 
24/7 toegankelijk, dus je haalt jouw bestelling af 
op een tijdstip dat jou het beste past. Simpel toch? 
Uiteraard blijft het kledijbedelingscentrum wel 
gewoon geopend. Heb je geen geldige Alfapass? 
Dan kan je jouw bestelling voorlopig enkel afhalen 
in het kledijbedelingscentrum.

Stap 1: bestellen
Via MyCepa (app Uitrusting) kan je een bestelling 
plaatsen. Je selecteert het item dat je nodig hebt 
en het komt in je winkelmandje terecht. Ga naar 
je winkelmandje om je bestelling te plaatsen en 
kies de locatie waar je jouw pakketje wil laten 
leveren: bij het kledijbedelingscentrum óf in 

het gloednieuwe afhaalpunt in SCHAFT Kallo. 
Wanneer je jouw bestelling plaatst, wordt er 
gevraagd om jouw e-mailadres te controleren of 
te wijzigen. Na bestelling krijg je een bevestiging 
in je berichtenbox op MyCepa. Daar staat in of al 
jouw bestelde artikelen geleverd kunnen worden. 
Op dat moment begint het kledijbedelingscentrum 
jouw pakketje voor te bereiden. Heb je geen 
Alfapass? Voorlopig kan je jouw bestelling enkel 
afhalen in het kledijbedelingscentrum. Nog even 
geduld, binnenkort wordt afhaalpunt SCHAFT 
Kallo ook voor jou beschikbaar!

Stap 2: afhalen 24/7
Een paar dagen later wordt de bestelling geleverd 
in het afhaalpunt in SCHAFT Kallo. Je wordt via mail 
op de hoogte gebracht wanneer jouw bestelling 
klaarligt in de locker. Buiten de openingsuren 
van SCHAFT krijg je met jouw Alfapass via de 
achteringang toegang tot het afhaalpunt. Bij 

het lockersysteem scan je jouw Alfapass aan het 
bedieningspaneel. Daarmee open je automatisch 
de locker waar je bestelling inzit. Jouw pakketje 
niet opgehaald na drie dagen? Dan krijg je via mail 
een herinnering. Haal je de bestelling niet af, dan 
wordt deze verwijderd uit de locker en wordt jouw 
bestelling geannuleerd. 

Vanaf 2020 ziet jouw werkboek er heel wat anders 
uit! Op de cover staat nu een foto van een paar 
van jullie collega’s op kaai. Zo ziet de buitenkant 
van jouw werkboek er nu heel wat kleurrijker en 
hedendaagser uit, en ook de binnenkant werd wat 
opgefrist. Wat vind jij van het resultaat? Wij zijn in 
ieder geval fan! Deze nieuwe werkboek moet je 
dit jaar niet afhalen bij de loketten van afdeling 

Haven, want hij valt in de loop van december 
gewoon bij jou in de brievenbus. Heb je hem eind 
december nog niet ontvangen of ben je vergeten 
jouw adreswijziging door te geven? Contacteer 
dan afdeling Haven! Kreeg je in het verleden jouw 
werkboek via je werkgever? Informeer dan bij jouw 
werkgever of dit ook voor 2020 zo is.

Behaal een rijbewijs B via Cepa

Kledij-afhaalpunt in SCHAFT Kallo 

Werkboek in een nieuw jasje

OPLEIDING

UITRUSTING

Belangrijk:
Neem jouw werkboek altijd mee en geef hem aan het begin van jouw shift af aan de werkgever 
om te laten afstempelen. Aan het einde van de shift krijg je jouw afgestempelde werkboek terug. 

Nationaal paritair comité der haven van

Antwerpen nr. 301.01

JAN
JANSSENS

WERKBOEK 2020 - nr. 123456



DOWNLOAD OTP-APP & ELOKET-APP

Zoek in de App Store of Google Play Store naar 'Cepa OTP' en installeer.

Doe hetzelfde voor 'eLoket'.

SURF NAAR MY.CEPA.BE

Log op een ander toestel (computer of tablet) in op MyCepa (tip: klik

op 'Hulp bij het aanmelden'). Ga naar 'Wifi+instellingen' > 'OTP-

activeren'. Vul bij 'Wachtwoord' de 4 wachtwoorden in vanop je

loonafrekening (16 cijfers, geen spaties of schuine streep).  

SCAN QR-CODE

Open de OTP-app en volg de instructies. Scan met de OTP-app de

gekleurde QR-code op het scherm in MyCepa. 

VRAGEN? CONTACTEER  AFDELING  HAVEN  VAN  CEPA

loketten@cepa.be of 03 221 97 77 

AAN DE SLAG MET ELOKET

Druk op 'Aanmelden'. De OTP-app opent automatisch. Genereer een

wachtwoord door je Touch ID, Face ID of pincode te gebruiken. Zo

log je automatisch in op eLoket.

AFMELDEN

Klaar? Sluit correct af. Ga in de menubalk onderaan naar 'Meer' 

en kies 'Uitloggen.'

Meer

App 

Store

Play

Store

Vakman of logistieke medewerker? Neem contact op met afdeling Haven 
om de OTP-app te laten activeren.

Inloggen op eLoket 

voor havenarbeiders

v1
20

19
11


