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Goedkeuring preventieadviseurs 
De WGA vraagt de goedkeuring van het comité voor de 2 nieuwe preventieadviseurs: Vranken Dana en 
Mommens Linda. De WNA geeft een positief advies. 
Het volgende comité zal een afvaardiging van de dienst Communications aanwezig zijn om de 
comitéwerking van naderbij te volgen. Het is de bedoeling dat een Safety campagne te voeren. 
De WNA verwijst dat de inhoud door het comité wordt bepaald omdat de ervaring leert dat deze dienst wel 
soms hun eigen interpretatie geeft. Zij moeten enkel de vorm invullen die de goedkeuring kreeg van het 
comité. 
 
Werkkledij dames 
In navolging van een enquête onder de arbeidsters zouden er twee personen zijn die vragende partij zijn 
voor aangepaste kledij. De WGA zal op de vraag ingaan. 
 
Statistieken wastoer 
De WNA vraagt een optie te onderzoeken om via Communications een motivatie te zoeken om toch deel te 
nemen aan de wastoer. 
 
Planning herstellen Iveco’s 
De Distributie Manager brengt de problemen in kaart, en meldt dat het niet evident is om dit optimaal te 
organiseren. Vandaag zijn er 29 voertuigen met problemen , waarvan 16 reeds aangepast door de eigen 
dienst of een herstellingsfirma. Vandaag zijn er gesprekken tussen OSS en Fleet bezig om een andere optie 
te nemen voor de manier van herstelling. 
 
Lasdiesels 
De WNA vraagt een stand van zaken inzake de aanpassingen van het tilsysteem bij de gasdiesels. De OSS 
Manager bevestigd dat op de werven Esso en Total de systemen werden afgeleverd voor plaatsing. Deze 
zullen in de komende dagen worden geïnstalleerd. 
 
Desteldonk 
De WNA bemerkt nogmaals de openstaande punten die maar geen gevolg krijgen. Vb Verlichting achteraan 
is en blijft gevaarlijk. Bij stortingen van vuil blijft het onvoldoende. De WNA vraagt dringend een oplossing 
omdat 's morgens onvoldoende verlichting is. Wij wensen te voorkomen dat er iemand wordt aangereden. 
De WNA vraagt terug zoals enkele weken geleden om datums af te spreken van wanneer de uitvoeringen 
zullen gebeuren. Ander ongemak is dat er onvoldoende toiletten zijn voor de heren. Nu werd de optie 
genomen dat de damestoiletten worden omgevormd tot herentoiletten en binnen de dameskleedkamer een 
toilet wordt voorzien. Facility zal nogmaals met aandrang gevraagd worden om de nodige acties te 
ondernemen. 
 
Martor pro-safe mes 
Er werden testexemplaren afgeleverd op één bepaalde werf. Onze fractie vraagt dit op nog andere werven 
uit te testen. De preventieadviseur stelt voor om 5 exemplaren per departement E&I te voorzien. 
 
Attesten Hoogtewerker 
De preventiedienst bevestigd dat er genoeg opgeleide personen zijn binnen de dienst Buildings want enkel 
de bediener van een hoogtewerker moet in het bezit zijn van attest. De WNA spreekt dit tegen en zal met 
concrete voorbeelden komen. 
 
Toegang Lummen na de werkuren 
In tegenstelling tot de bevestiging van de WGA om een wand te plaatsen is er nu geen budget meer voor de 
aanpassing van de toegang na de uren te voorzien. De WNA betreurt deze beslissing en vraagt wat 
uiteindelijk een woord nog betekend voor de directie. 
 
Reiniging tapijt Ukkel 
De WNA vraagt toch nogmaals een dieptereiniging van de tapijten in Ukkel. Nu werden enkel de gangen 
plaatselijk vervangen, maar er zijn geen aanpassingen in de bureaus. De WNA zal dit punt blijvend op de 
agenda plaatsen. 
 
Braine l’Alleud 
Noodverlichting zal aangepast worden tegen het volgende comité. 
 
Defibrilators 
Op de site te Hoboken zal de kast worden vervangen in het materiaal voor buitengebruik. De WNA vraagt of 
de taal voor de handelingen uit te voeren in verschillende talen te verkrijgen is. De directie bevestigd dat er 
voor Vlaanderen de Nederlandstalige versie is genomen en in het Waals gedeelte in de Franse taal wordt 



gebruikt. Te verduidelijking gaat het om de instructies die het apparaat zelf aangeeft, die verstaanbaar moet 
zijn indien er zich een voorval voordoet. 
 
Overladen van voertuigen 
Het plaatsen van weegbruggen op de site is in onderzoek, en de Distributie Manager is niet tegen het 
plaatsen van weegcellen, maar ze moeten gevonden worden. Het probleem van overlading bevindt zich 
vooral bij de camions van de polyvalente ploegen. Een onderzoek loopt om de inrichting lichter te maken. De 
Divisie Manager heeft de leiding gevraagd om meer te geven om afval te lozen. Ploegen kunnen 2 à 3 keer 
week materiaal gaan laden. 
 
ArcelorMitaal 
De WNA vraagt nogmaals de stand van zaken van de werfinstallatie voor Piping. Werfinstallatie voor E&I 
werd zoals reeds vermeld aangekocht in de optie deze te kunnen te plaatsen later op de Arcelor site. Voor 
Piping is er vandaag geen oplossing. De WNA merkt op dat we hetzelfde bedrijf zijn met dezelfde directie, 
kledij , enz… maar er toch niet in slagen om dezelfde installaties te gebruiken. 
 
Toegang mindervaliden Zwijndrecht 
Werd in het budget opgenomen in zal worden uitgevoerd in 2012. 
De WNA hoopt dat er rekening word gehouden met de opmerkingen tijdens de eerste voorstelling. Daar 
werd de uitgang van de rijrichting van de wagens afgeleid. 
 
Rubis 
De dokter doet een uiteenzetting van de ondernomen acties de afgelopen weken. Onze fractie betreurt het 
volledige gebeuren. Tijdens een urinetest werden de bekers op de tafels geplaatst. De arbeidsgeneesheer 
werd geconfronteerd met zijn beroepsernst in dit voorval. Er zou door de leiding geen andere locatie zijn 
aangeboden. De WNA hecht daar geen geloof aan. Bijkomend werden de personen zelf op de hoogte 
gebracht door een brief van Mensura met grafieken. Dit is niet aanvaardbaar doordat dit geen mensentaal is. 
De WNA vraagt de verantwoordelijkheid van de HS Manager dat indien er door veiligheidsproblemen de 
mensen naar huis worden gestuurd, op zijn minst de preventiedienst op de hoogte wordt gesteld. Nu werd 
dit gedaan door onze fractie. Ook werden de betrokken mensen door AG verzekering aangeschreven Het is 
onduidelijk wat er moet gebeuren met deze documenten. De preventiedienst was niet in kennis dat de 
personen reeds werden aangeschreven. Tot slot overweegt de WNA andere instanties in te schakelen om 
erger te voorkomen. 
 
Verwarming atelier Aartselaar 
Enkele weken geleden werden de werkzaam heden stilgelegd omdat er teveel CO werd gemeten in de 
atelier te Aartselaar. Door dit ongemak vraagt de preventiedienst en de WNA om permanente metingen te 
doen op diverse plaatsen. Ook een asbest meeting zal gedaan worden omdat het dak deze vezels bevat. 
Het ongemak inzake de rolbrug werd hersteld, maar er ontstond een nieuwe panne. 
 
Geurhinder restaurant Ukkel 
Een WNA haalt aan dat dit ongemak zich nog steeds voordoet, dit moet blijvend opgevolgd worden. 
 
Organigram Preventiedienst 
Door het verlaten van een preventieadviseur werd een vacature uitgeschreven en is een selectiebureau 
kandidaten aan het screenen. Intern zijn er twee kandidaten die onderzocht zullen worden. De WNA vraagt 
naar de rol van Thys Tommy. De HS Manager bevestigt dat de persoon twee werven opvolgt maar niet tot 
Safety behoort. 
 
EHBO distributie 
Vijf personen zijn opgeleid maar dit is nog veel te weinig. Er worden kandidaten gezocht op vrijwillige basis. 
 
Werkloosheid bij slecht weer 
Een fractie bemerkt dat in het verslag niet werd opgenomen dat er economische werkloosheid werd gebruikt 
tijdens weerverlet of arbeidsongeval. De Distributie Manager bemerkt dat er een document voorhanden is 
met een verduidelijking. De WNA vraagt of de Manager de wetgeving kent en dat indien er weerverlet wordt 
ingeroepen de personen de dag voordien reeds moeten op de hoogte zijn. Zoniet dient de werkgever de dag 
te betalen. 
 
Hepatitis A: 
In de divisie Buildings zijn er mensen bij die nog wachtende zijn op een laatste inenting. Op de medische 
kaart staat dat er in december de laatste inenting moest gebeuren. Dit is nog niet gebeurd. De dokter zal dit 
nagaan. 
 
Voorstelling nieuwe werkpostfiches. 
De preventieadviseur doet een uiteenzetting over de nieuwe werkpostfiches die in gebruik zullen genomen 
worden. 
 



Cardinales rules I.O. (Veiligheidsinstructies) 
In navolging van andere Divisies werden instructiekaartjes opgemaakt voor I.O. Deze zijn opgemaakt om 
binnen IO wereldwijd te gebruiken. Bedoeling om te sensibiliseren en gevolg te laten geven aan 
veiligheidsinstructies. 
 
Verbetering toegang voertuig op kettingen 
Een systeem werd aangeschaft om de toegankelijkheid van voertuigen op kettingen te verbeteren op 
aanhangwagens. 
 
Miller SAFESCAPE Elite 
De preventieadviseur van High Voltage stelt het reddingspakket voor om werken op hoogte te verbeteren. 
Dit is in het kader van de nieuwe wetgeving in Frankrijk. Betreft een systeem voor het evacueren van 
personen die in de hoogte aan het werk zijn. Wetgeving bepaald en verplicht in Frankrijk deze te gebruiken 
voor deze activiteiten. Gebruik in normale omstandigheden blijft 10 jaar geldig. 
 
Eénmansploegen Eandis 
De WNA vestigt de aandacht dat collega’s door Eandis alleen op pad worden gestuurd. De vraag om de 
procédure van Eandis te kennen. 
 
Handschoenen RRE 
Handschoenen worden ter beschikking gesteld aan personen die werken voor de MIVB. Deze 
handschoenen moeten bescherming bieden tegen spuiten die gevonden worden op de kabelbanen in 
metro’s enz…  
 
Bloedafname op de werf BP 
De WNA vraagt om een bepaalde arts van Mensura niet meer op de werf BP actief te laten zijn. De 
arbeidsgeneesheer bevestigd dat deze vraag al aan zijn directie werd overgemaakt. Onze fractie eist dat 
indien hij op BP niet meer actief mag zijn hem voor de andere werven ook uit te sluiten voor bloedafnames. 
De dokter blijft de afname doen met naald en spuit. Er werd een afspraak gemaakt dat er enkel met het 
Venojectsysteem te werken. 
 
High voltage 
De WNA bemerkt dat een vrachtwagen operationeel is met een kraan die defect is. 
De directie zal dit onderzoeken.  
 
Vertrouwenspersoon Industrie Noord 
De HS Manager vraagt een vervanging van een vertrouwenspersoon. De huidige invulling werd 
waargenomen door Mevr. Decraene Christine die wenst te stoppen. Mevr. Costermans Carine (Contractor 
manager Industrie Noord) stelt zich kandidaat om de opvolging te doen. De WNA geeft al de opmerking dat 
de functie een obstakel is. Andere kandidaten met een gelijkaardige functie werden ook om diezelfde reden 
geweigerd. We wensen te benadrukken dat het niet de persoon is die een probleem vormt, maar wel de 
functie als verantwoordelijke. 
 
 
Met enige spijt moeten we afscheid nemen van collega Jos Vergauwen die op het einde van deze maand 
een ander contract van brugpensioen onderschreef. Na 43 jaar arbeid en ervaring mag hij van een 
welverdiende rust genieten. We zullen hem missen. 
 
 


