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Fleece. 
Een draft van bestelbon werd voorgesteld aan de werknemersafvaardiging (WNA). In tegenstelling tot de eerste afspraak 
komt het logo op de fleece. De OSS Manager garandeert de levering vanaf september. In tegenstelling tot de afspraak 
binnen de werkgroep zal het geen éénmalige actie zijn voor iedereen maar enkel voor diegenen die in de kou werken. 
 
Inenting Hepatitis A. 
Op het vorig comité bevestigde de Corporate H&S Manager dat alle werknemers die in aanraking komen met afvalwater 
zullen ingeënt zullen worden tegen Hepatitis A. Het situeert zich vooral bij de Divisies Buildings, Distributie, RRE en 
WAPB. Volgens de WNA vallen de meet- en regeltechniekers hier ook onder. De directie vraagt of er ongerustheid is 
onder de werknemers. De WNA vestigt de aandacht dat er een preventiebeleid moet gevoerd worden. Vaccinaties na 
een tijdelijke mutatie zal door de arts en de directie nagegaan worden. 
 
Wie bepaalt de inhoud van het medisch onderzoek? 
Voor het bepalen van de individuele onderzoeken wordt rekening gehouden met de activiteit, de werkomgevingen en het 
individu zelf. Iedere betrokkene heeft een elektronisch dossier en dit wordt aangevuld aan de hand van wijzigingen in 
bovenstaande criteria. Automatisch zal de bedrijfsarts vragen of er in afvalwateromgeving wordt gewerkt.  
 
Defibrillator. 
In Zwijndrecht, Aartselaar en Ukkel zal een defibrillator voorzien worden in de buurt van de receptie, zodat deze ook 
beschikbaar zijn buiten de onderneming. Andere sites zullen in een volgende budgetronde volgen.  
 
Werkpakken Nyrstar. 
De klant eist dat de kledij op hun site voorzien is van reflecterende banden. De OSS Manager deed navraag bij de 
leverancier van Nyrstar. Het resultaat is dat er 8 weken levertermijn zal zijn. 
 
Site Aartselaar. 
De voorzitter, tevens de Site Manager van Aartselaar, heeft nogmaals een oproep gedaan om orde en netheid op de site 
te respecteren. De WNA bemerkt dat er maar tijdelijk gevolg aan werd gegeven. Het containerpark en de toegankelijkheid 
tot de gebouwen laten terug te wensen over. Door de slechte staat van de parking vraagt men herstellingswerken van het 
asfalt door te voeren. 
 
Opleiding chauffeurs Cat. C. 
Kopijen van de rijbewijzen worden opgevraagd. De Corporate H&S Manager bevestigd dat er zal gestart worden met de 
opleidingen. 
 
Toegang tot werfkeet. 
Nadat het proefmodel is geëvalueerd en gevolg is gegeven aan de opmerkingen zal het nieuwe model worden getest. 
Het betreft een trapje dat vast is gemaakt aan de werfkeet om een goede toegankelijkheid tot de werfkeet te garanderen 
en het gebruik van paletten te voorkomen. De WNA verwijst naar de lopende of aankomende shutdowns waar veel 
mensen zullen aanwezig zijn. Op deze werven kan de test al gebeuren. 
 
Winterbanden. 
De WNA vraagt nogmaals om winterbanden voor alle voertuigen te voorzien. De directie meldt dat Fleet een analyse zal 
maken om zo de juiste keuze van banden te maken. Bij vragen over Utilitaire voertuigen neemt men contact met OSS. 
Voor de Company Cars neemt men contact met HR. De OSS manager zal nogmaals een herinnering doen naar de 
verantwoordelijken.  
 
Windspoiler. 
Fleet werd opgedragen om nieuwe voertuigen te voorzien van een windspoiler. Voor al in gebruik zijnde camionetten is 
een gewoon verzoek bij de garage mogelijk om deze te laten te monteren, na Fleet eerst ingelicht te hebben. 
 
Testbord Zwijndrecht. 
De WNA vraagt naar de stand van zaken van het testbord van OSS Zwijndrecht. De OSS Manager bevestigd dat dit werd 
afgekeurd en uit dienst werd genomen. De WNA vraagt de OSS manager hoe het komt dat hetzelfde testbord opduikt in 
Genk. Dit zou volgens de OSS Manager geen comité materie zijn. 
 
Goederenlift Zwijndrecht. 
De directie bevestigde dat de goederenlift in Zwijndrecht werd gebruikt om een persoon met een handicap te vervoeren. 
Mits enkele aanpassingen is deze lift geschikt voor personengebruik. Een bel met parlofoon zal geïnstalleerd worden aan 
de trappen van de hoofdingang. Aanpassingen om de lift conform de regelgeving te maken zullen gebeuren. 
 
Levenslijn. 



Het gebruik ervan zal in een toolboxmeeting worden opgenomen. Probleem met vasthaken en verschillende soorten 
levenslijnen kunnen zo voorkomen worden. Tijdelijke leeflijnen kunnen zelf gespannen worden maar andere moeten door 
een gespecialiseerde firma gebeuren.  
 
Instructiekaartjes HV. 
De WNA vraagt een stand van zaken. De HV Divisie Manager bevestigd dat het volgende week zou afgewerkt worden. 
 
Evacuatieoefeningen. 
De Corporate H&S Manager meldt dat tijdens de voorbereidingen de comitéleden kunnen deelnemen aan de 
vergaderingen om duidelijke afspraken te maken van het verloop. De WNA vraagt de garantie dat de elektrische deuren 
in Aartselaar ontgrendeld worden bij brand. 
 
Bediening van rolbrug in Genk. 
De WNA verwijst naar de regel binnen Fabricom dat voor iedere veiligheidsfunctie een attest vereist is. Ook voor 
rolbrugbediener. De Divisie Manager Industrie zal gevraagd worden zijn verantwoordelijkheid te nemen. De Corporate 
H&S Manager heeft een gesprek gehad met de betrokken Departement Manager en de verantwoordelijke van de 
werkplaats aan de Mondeolaan. Misbruiken zullen niet meer getolereerd worden. Naar aanleiding van het ongeval van 
voor de jaarwissel wenst de WNA de directie bij herhaling hun verantwoordelijkheid te nemen en vraagt zo de 
preventiedienst niet buitenspel te zetten. 
 
Instructiekaart complexe machines. 
De instructies zullen worden opgemaakt en aan de machines worden gehangen. 
 
Veiligheid op de werven. 
De WNA stelt dat er meer met firma’s vanuit de groep GDF Suez moet worden gewerkt. Het gebruik van tal van 
onderaannemers met verschillende nationaliteiten en talen brengt duidelijk veiligheidsrisico's met zich mee. De WNA 
vraagt ook om waakzaam te zijn of de ingehuurde mensen ook wel degelijk in het bezit zijn van attesten voor 
veiligheidsfuncties en een VCA attest. Al bij het begin moet hier bij Purchasing de nodige aandacht aan besteed worden. 
De WNA heeft veel bedenkingen bij deze gebruiken of "misbruiken". 
 
Contractordorp Sidmar Gent. 
De WNA vraagt naar de stand van zaken over het nieuwe contractordorp. Indien dit te lang op zich laat wachten zijn er 
dringende werkzaamheden nodig aan de bestaande accommodaties. De directie zal zich bevragen. 
 
Aanhoudende problemen met werkkledij binnen Industrie. 
Binnen P&M NE wordt de werkkledij voorzien op de site Mondeolaan, terwijl de mensen elders zijn tewerkgesteld. De 
werknemers komen bijna dagelijks op de Henry Fordlaan maar moeten toch hun kledij ergens anders afhalen. Met als 
gevolg dat sommige mensen hun werkkledij niet gaan ophalen of het thuis wassen. Bijkomend maakt de WNA de 
opmerking dat er bij P&M NC oude en versleten kledij wordt afgeleverd als nieuw. De OSS Manager zal dit onderzoeken. 
 
Selectief afval ophalen. 
De WNA merkt op dat er 7 maand nodig is nieuwe vuilbakken aan te schaffen. Volgens de directie is de vraag gesteld 
aan Facility . 
 
Nooduitgangen verschillende sites. 
De WNA vraagt om de noodtrappen te controleren en of er voldoende brandtrappen aanwezig zijn. De WNA heeft weet 
dat bepaalde trappen naar binnen lopen als vluchtweg. Dit kan zeker niet de bedoeling zijn. 
 
Rookcabine Aartselaar. 
De WNA vraagt om een rookcabine binnen te voorzien in Aartselaar zodat de mensen niet buiten moeten gaan roken. De 
directie wenst dit zo te behouden. 
 
Felicitaties distributiepersoneel. 
De WNA wenst de Divisie Manager Distributie erop attent te maken dat bewoners spontaan naar de CPBW leden komen 
om hun waardering te laten blijken voor onze werknemers. Bij koude en moeilijke omstandigheden voerden deze mensen 
bij Distributie hun werk correct, veilig en professioneel uit. Gelieve dit door te geven aan de operationele leiding om aan 
te tonen dat niet steeds alles negatief is. Een appreciatie zou niet misplaatst zijn. 
  
Dodemansknop moet voorzien worden VCA. 
In tegenstelling tot wat de directie besliste is volgens het VCA een dodemansknop te voorzien op klein elektrisch 
gereedschap. Bij het loslaten moet de machine onmiddellijk stoppen. Eerder was al een afspraak gemaakt tussen de 
directie en de WNA. Nu verstopt de directie zich achter een Europese maatregel die het anders voorziet. De WNA eist 
duidelijkheid inzake.  
 
Site Braine. 
Door de overstroming van de afgelopen weken werd de site in bepaalde delen onbruikbaar. Herstellingswerken dringen 
zich op om optimaal te kunnen werken. 



 
 


