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Beste collega’s
Afgelopen week ging de Antwerpse havenarbeidersorganisatie weer vlot over de tongen. Aanleiding
was de uitspraak van het Hof van Justitie in
Luxemburg, na vragen van Belgische rechtbanken
over onze havenarbeidersorganisatie. Al snel werd
door journalisten en op sociale media druk gediscussieerd over aanpassingen aan de wet Major en
het havenarbeiderstatuut. Ik begrijp dan ook dat
de uitspraak van het Hof van Justitie en sommige
krantenkoppen u misschien ongerust hebben
gemaakt. Maar ik wil opnieuw benadrukken dat
de wet op de havenarbeid en het statuut als
havenarbeider geenszins ter discussie staan. De
sterke fundamenten van onze Belgische havenarbeidsorganisatie blijven dus overeind!

maar het betekent dat hoogstwaarschijnlijk een
aantal (soms administratieve) zaken bijgestuurd
zullen moeten worden. De uitspraak van het
Hof van Justitie is dus slechts een tussenstap. Ze
geeft de krijtlijnen weer die de Belgische rechters
hanteren in hun beoordeling van de zaak. Dit zal
pas over enkele maanden gebeuren. Daarna kunnen
we een inschatting maken of én hoe de huidige
organisatie van havenarbeid bijgestuurd moet
worden.
Samen met de vakbonden en de overheid zullen
we aan de slag gaan om tot werkbare oplossingen
te komen. Ik wil jullie alvast bedanken voor jullie
geduld en vertrouwen.

Wel heeft het Hof van Justitie in haar uitspraak bij
een aantal elementen vraagtekens geplaatst. Het
is aan de Belgische rechters om dit te beoordelen,

IN ’T KORT
Vraag tijdig je vakantie aan

Oudste versie iPad Mini vervangen

Heb je al vakantieplannen voor 2021? Vergeet
zeker niet op tijd jouw vakantiedagen aan te
vragen. Dat kan gemakkelijk via de eLoketapp (‘Verlof’) of MyCepa (‘Personeelsbeheer’ >
‘Vakantiedagen’ > ‘Verlof aanvragen’ > Selecteer
de data waarop je verlof wil nemen > Klik op
‘Aanvragen’). Let op: controleer in je berichtenbox van MyCepa of de aanvraag werd goedgekeurd of geweigerd.

Bij de start van Digikot in 2016-2017 ontvingen
de losse havenarbeiders en de aanwervers
een iPad Mini om snel en eenvoudig in te loggen in het elektronisch aanwervingssysteem.
Om hen te ondersteunen, vervangen Cepa en
de werkgevers de oudste versie van de iPad Mini
bij losse havenarbeiders en vaste medewerkers
die hiervoor in aanmerking komen. Werk jij
met zo’n oudste versie en kom je in aanmerking
voor een nieuw toestel, dan ontvang je een
e-mail met verdere informatie. Bovendien ben
je zo goed geconnecteerd met de steeds
toenemende digitale dienstverlening van Cepa
en de bedrijven via MyCepa en de verschillende
Cepa-apps.

Wanneer vakantie aanvragen?
• Reeks 1: Vanaf 08/02/2021 om 08.00 u.
• Reeks 2: Vanaf 15/02/2021 om 08.00 u.
• Reeks 3: Vanaf 22/02/2021 om 08.00 u.
• Reeks 4: Vanaf 01/03/2021 om 08.00 u.

Gewijzigde openingsuren dienst
Uitrusting
Vanaf 1 februari zijn het kledijbedelingscentrum
en de Cepashop opnieuw vaker open. Je kan er
terecht op maandag, woensdag en donderdag
van 08.30 tot 12.00 en van 12.45 tot 16.00
uur. Natuurlijk blijf je de coronamaatregelen
opvolgen. Bestel in de eerste plaats je veiligheidsuitrusting via MyCepa of de Uitrusting-app
en laat je bestelling leveren in de afhaalpunten
SCHAFT Kallo en Haven 606. Kom enkel voor
dringende, noodzakelijke veiligheidsuitrusting
langs bij het kledijbedelingscentrum. Afhankelijk van het aantal coronabesmettingen, wordt
een verdere verbreding van de openingsuren in
maart overwogen.

COVID-19

Hou de coronamaatregelen vol
Het aantal coronabesmettingen in ons land is hoog. De coronamaatregelen volhouden blijft dus noodzakelijk om jezelf en anderen te beschermen:
afstand houden, handen ontsmetten, hoest- en nieshygiëne en een mondmasker dragen wanneer gevraagd.
Let extra op in gemeenschappelijke ruimtes (rookruimte, refter...)
Gemeenschappelijke ruimtes worden vaak door verschillende collega’s
tegelijk gebruikt. Let hier daarom extra op:
• Beperk je contact met anderen en hou steeds 1,5 meter afstand.
• Het mondmasker is er altijd en overal verplicht, ook bij elke verplaatsing.
Het masker mag enkel af wanneer je eet, drinkt of rookt.
• Betreed gemeenschappelijke ruimtes niet vaker dan nodig.
• Blijf niet langer dan nodig in een gemeenschappelijke ruimte.
Ontsmet steeds je mobiele arbeidsmiddel
Ontsmet aan het einde van elke shift jouw voertuig en bescherm zo jezelf
en de collega die na jou komt. Dat doe je zo:
1. Verlucht: open ramen en deuren, maar hou natuurlijk rekening met
de specifieke veiligheidsinstructies van het arbeidsmiddel.

de cabine. Gebruik de reinigingsmiddelen die hiervoor beschikbaar
zijn bij het bedrijf.
3. Ontsmet: ontsmet alles wat je hebt aangeraakt met je handen (stuur,
pook, deurgrendels, steunen, joysticks, bedieningsknoppen en –
hendels …). Gebruik hiervoor de aangeboden ontsmettingsmiddelen
en volg de specifieke richtlijnen van elke firma strikt op. Begin je
aan jouw shift en twijfel je of de collega voor jou de cabine wel heeft
ontsmet? Ontsmet de cabine dan zelf.
4. Verlaat de cabine: raak de ontsmette delen van de cabine niet
meer aan wanneer je het arbeidsmiddel verlaat.

Laat de ontsmettingsproducten in de cabines en gemeenschappelijke ruimtes staan zodat ook jouw collega’s ze
kunnen gebruiken. Zijn de producten op? Meld het aan de
verantwoordelijke op het bedrijf.

2. Reinig: aan het einde van je shift haal je alle vuil weg en reinig je

HAVENCIJFERS

Daling totale goederenoverslag in 2020
De coronacrisis heeft een sterke impact gehad op onze haven. Zeker in het tweede kwartaal daalden de volumes en de werkgelegenheid fors om pas in het
najaar enigszins te herstellen. De totale goederenoverslag in de Antwerpse haven bedroeg vorig jaar 231 miljoen ton. Dat is slechts 3,1% minder dan in 2019,
maar de situatie per goederensoort verschilt enorm. Stevige groeivertragingen waren er bij het arbeidsintensieve breakbulk (-16,3%) en droge bulk (-17%).
Het vloeibare massagoed daalde met 4,2%. Enkel de containeroverslag slaagde erin om tijdens de coronacrisis te groeien tot meer dan 12 miljoen TEU (+1,3%).

231 miljoen ton (-3,1%)
totale goederenoverslag 2020

CONTAINERS

139 miljoen ton

12 miljoen TEU

MASSAGOED

11,6 miljoen ton

69 miljoen ton

BREAKBULK

0,9 miljoen wagens

6,6 miljoen ton
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behandelde goederen (+0,2%)

droog massagoed (-17%)

roro verkeer (-26%)

behandelde containers (+1,3%)

vloeibaar massagoed (-4,2%)

conventioneel stukgoed (-20,6%)

ROESMIDDELEN

Geen plaats voor roesmiddelen op het werk

Geen plaats voor roesmiddelen op het werk
Wat ongewijzigd is gebleven, is dat er in een
gezonde en veilige werkomgeving geen plaats
is voor alcohol- en drugsgebruik. Er hangen veel
gevaren vast aan roesmiddelen op het werk. Zoals
bijvoorbeeld een afnemende reactiesnelheid,
waardoor het risico op arbeidsongevallen
aanzienlijk groter wordt en je niet alleen jezelf,
maar ook je collega’s in gevaar brengt. Met
alcohol heb je zo maar liefst 4 keer meer kans op
een ongeval! Ook de invloed op de gezondheid
van de gebruiker is niet te onderschatten: door
drugs bijvoorbeeld maar liefst 2 keer meer kans
op ziekte en jobverlies.
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Zit je met vragen?
Overmatig alcohol- of drugsgebruik kan enorme
gevolgen hebben. Niet alleen voor de gebruiker
zelf, maar ook voor collega’s en familie. Zit je
met vragen over alcohol of drugs? Misschien
ben je op zoek naar hulp, maar weet je niet hoe?
Via Cepa kan je kosteloos terecht bij de externe
preventiedienst Mediwet. Alle havenarbeiders
kunnen in alle vertrouwen een beroep doen op
hun ondersteuning. Je kan ook aankloppen bij
de Druglijn, de Anonieme Alcoholisten of jouw
behandelende arts.

Mediwet
Adriaan Brouwerstraat 24 - 2000 Antwerpen
03/205 69 70 - psychosociaal@mediwet.be
De DrugLijn
www.druglijn.be - 078/15 10 20
Anonieme Alcoholisten
De Anonieme Alcoholisten (AA) zijn altijd bereikbaar op www.aavlaanderen.org - 03/239 14 15 of
info@aavlaanderen.org
Behandeldende arts
Je behandelende arts kan je indien nodig
doorverwijzen naar een gespecialiseerd centrum
in je buurt.

DIGITALISATIE

Dowload de apps van Cepa
Haal alles uit jouw digitale dienstverlening en download de apps van Cepa: eLoket en de Uitrusting-app. Om deze apps te kunnen gebruiken, installeer je eerst
de OTP-app. Je vindt alle apps in de App Store (iOS) of Google Play (Android).
OTP-app
Om de apps van Cepa te kunnen
gebruiken, heb je eerst de OTPapp nodig. Download hem om
snel en gemakkelijk in te loggen op de apps én
op MyCepa*. Surf naar https://www.cepa.be/
wp-content/uploads/Handleiding_OPT_app_
eLoket.pdf voor de handleiding.

eLoket-app
De eLoket-app bundelt de populairste functies uit MyCepa.
Zo geeft eLoket een overzicht
van je laatste loonstortingen, verlofdagen, en
meer! Je kan er ook gemakkelijk jouw attest bij
ziekte of ongeval doorsturen naar afdeling Haven.

*Voorlopig kunnen enkel havenarbeiders de apps zelf installeren met behulp van de handleiding. Ben je een vakman of logistieke medewerker? Neem dan contact op met afdeling Haven (03 221 97 77) om de OTP-app te laten activeren.

Uitrusting-app
Bestel waar en wanneer je wil
jouw veiligheidskledij vanop je
smartphone. In de app kies je de
items die je nodig hebt, selecteer je het afhaalpunt waar je de kledij wil ophalen, en je bestelling is klaar. Zo vermijd je coronatijden onnodige
verplaatsingen naar het kledijbedelingscentrum.
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Omdat het sociaal leven tijdens de coronacrisis
op een lager pitje staat, kunnen onze drinkgewoontes veranderen. Door de sluiting van
de horeca worden roesmiddelen nu vaker thuis
of doorheen de week gebruikt. Volgens VAD
(Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere
Drugs) drinken sommigen minder dan vroeger,
anderen net iets meer. Dat extra drinken is dan
vaak gekoppeld aan negatieve beweegredenen:
de hele coronasituatie maakt veel stress, emoties
en onzekerheid los. Maar het houdt ook risico’s in:
als zo’n gewoonte erin slijt, leidt dat op lange
termijn tot gezondheidsproblemen. Initiatieven
zoals Tournée Minérale (een maand zonder
alcohol) zorgen ervoor dat coronadrankgewoonten niet vastroesten en laten je fitter voelen.
Tournée Minérale gemist? Je kan altijd zelf starten
wanneer je wenst.
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