
15/12/2011 CPBW december - De Montil Affligem. 
 
Wijziging leden. 
Yvette Van Loco geniet het pensioen en wordt opgevolgd door Johann Szczurko. 
 
Voorstelling nieuwe preventieadviseurs. 
Linda Mommens zal Distributie Noord opvolgen. Ze wordt voorlopig nog bijgestaan door Hugo Aerts. 
Dana Vrancken zal WAP en Offshore opvolgen.  
 
Milieu. 
De milieucoördinator stelt haar jaaractieplan 2012 voor. Dit is wettelijk verplicht ieder jaar in december. 
Thema's waar rond gewerkt zal worden: omgaan met hemelwater, rationeel energiegebruik, ecodriving, 
mobiliteitsplan, beheersen van asbest, afvalbeleid, saneringen, gevaarlijke stoffen, milieuvergunningen, 
synopsis (inventaris van alle milieu-info), urgentieplan, ISO-14001. 
 
Slijpmachines Fein. 
Op heden werden al een 30 tal machines aangepast en zullen de resterende tegen eind januari 2012 klaar 
zijn. 
 
Werkkledij dames. 
Tot op heden werd nog geen voorstel van de leverancier ontvangen. 
 
Werkkledij. 
Volgens een grafiek is er een verbetering in alle Departementen in de deelname aan de wastoer. 
Toch maakt de WNA nogmaals de opmerking dat er problemen zijn met het terugkrijgen van de kledij. 
Volgens de WGA komen de lijsten van Dispatch. Er zijn nauwelijks verschillen met de werkelijkheid bij 
Industrie. Meestal gaat het om werknemers die van in het begin al niet meedoen aan de wastoer. Problemen 
altijd melden via de bestaande kanalen. Het CPBW moet daar niet voor afgewacht worden. Het 
stockprobleem is volledig opgelost. 
 
Planning herstellen trappen Iveco’s. 
De herstellingen worden opgestart in januari 2012.  
 
Systeem tillen van gasflessen. 
De directie bevestigt dat op 16 december 2011 op site Esso een voorstelling zal plaatsvinden voor de 
fracties. 
 
Site Desteldonk. 
Werkzaamheden worden de volgende dagen in uitvoering gebracht. 
Aanpassing verlichting op het containerpark en parking vooraan dienen dringend uitgevoerd te worden. 
Gevaarlijke situatie met aankomende camions. (Plaatsen van spiegels). 
EHBO lokaal – verbandkisten zijn niet operationeel. 
 
Opleiding hoogwerker Buildings. 
De WNA vestigt de aandacht dat er opleidingen werden afgelast, met gevolg dat er personen zijn die geen 
attesten bezitten en toch met hoogwerkers werken. De WNA stelt voor indien het volgende comité dit nog 
voorkomt men deze werven moet stilleggen. De preventiedienst merkt op dat er voorlopig genoeg mensen 
opgeleidt zijn. Als er geen aanvragen komen kan er ook geen opleiding voorzien worden. De directie neemt 
nota en zal dit onderzoeken en herhaalt dat er geen enkele veiligheidsfunctie mag uitgevoerd worden zonder 
het juiste attest.  
 
Lijst EHBO-ers. 
De WNA vindt het ergerlijk dat er VORIGE maand een lijst werd afgegeven waaronder personen die het 
bedrijf al verlaten hebben en VANDAAG (een maand later) de lijst nog moeten aangepast worden. 
Dringende actie moet gebeuren. 
 
Toegang Lummen na de werkuren. 
Offertes voor plaatsen van wanden werden opgevraagd, en zullen later in uitvoering gaan.  
 
Braine l'Alleud. 
Wegbewijzering moet aangepast worden, en de directie wacht op een vergunning van de gemeente om 
bewegwijzering te plaatsen. 
 
Evacuatieoefening Ukkel - Aartselaar. 
Directieleden weigerden de bureaus te verlaten tijdens een oefening. De aandacht is getrokken en 
overgemaakt aan de directie. 
Uniformiteit van alarmsignalen op de sites is in onderzoek maar zal nog een tijdje duren. 



 
Thermisch ondergoed. 
Met de goedkeuring dat bij indienstname iedereen thermisch ondergoed krijgt, zullen de dotatielijsten 
worden aangepast. 
 
Defibrillator. 
De WNA bemerkt dat er obstakels (kerstboom) staan voor het toestel in Zwijndrecht. 
Ook doet men navraag of de toestellen die buiten staan bestendig zijn tegen invloeden van het weer Vb 
batterijen enz. De WNA vraagt om een Attention op te maken die aangeeft dat er een toestel op de site 
aanwezig is. 
 
Site Haren. 
De WNA vraagt naar de stand van zaken tot betrekking de opfrissingwerken op de site van Haren. De 
directie verwijst dat er begin 2012 indien het budget het toelaat dit zal aangepakt worden. 
 
Waterfonteintjes in Ukkel. 
De WNA merkt op dat er plassen rond de fonteinen staan en vraagt hoe dit opgelost wordt. 
De directie antwoordt dat de reservoirs op de toestellen niet dienen om het overtollige water in weg te gieten. 
 
Site Saint-Ghislain. 
Volgens de WGA moeten er enkel nog brandblussers geplaatst worden. 
De WNA vraagt of de elektriciteitskast ook vernieuwd is omdat deze maar 20A was. 
 
Slipkoppeling boormachines. 
De WNA vraagt om een Attention op te maken over het gebruik van boormachines met een slipkoppeling. 
 
Elektrische wagens. 
Er zijn twee wagens in het bedrijf. Één in Houthalen Networks Outdoor en één bij P&M Industrie Zwijndrecht. 
Opmerkingen tot nu toe zijn: de beperkte actieradius, het mindere vermogen en indien de batterijen warmer 
worden dan 300°C het vermogen nog minder is. Laborelec volgt dit op. 
 
Overladen camionetten. 
Een WNA merkt op dat bepaalde leidinggevenden bij Distributie degelijk wel een Toolboxmeeting hebben 
gegeven van wanneer er kan afgeladen worden enz…… 
 
ArcelorMittal. 
De WNA doet terug navraag wanneer de containers voor P&M worden verzet, en de onmenselijke 
containers worden vervangen? De directie zal nogmaals de Departement Manager van Industrie bevragen.  
 
Enquête psychosociale aspecten. 
De WNA vraagt om de resultaten van een volgende enquête te verfijnen tot op niveau van Departement. 
De WGA zegt dat dit de bedoeling is, misschien zelfs tot op sectieniveau. Er wordt nog gewacht of een 
enquête opgenomen wordt in het budget. 
 
Consultatie sociale verkiezingen 2012. 
De directie vraagt of er opmerkingen zijn na de X-60 informatie betreffende de Technische bedrijfseenheid 
en de lijst met Leidinggevenden. De directie vraagt de oprichting van een stuurgroep. 
De WNA bemerkt dat op de lijst teveel leidinggevenden staan en zal een lijst met te schrappen functies 
overmaken aan de directie. 
 
ISCO Code - document arbeidsongevallen (Verzekeringsaangifte) 
De WNA vraagt of de directie in kennis is dat vanaf 1 januari het document verandert. 
De directie neemt nota. 
 
 
Volgende CPBW 25 januari 2012. 
 


