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LBC-NVK dringt erop aan de nieuwe medewerkers op hun eerste werkdag hun veiligheidsintroductie en 
eventuele PBM's krijgen. 
 
De dotatielijst van HV Substations moet nog aangevuld worden met T-shirts met korte mouwen. 
 
Er zullen specificaties opgesteld worden voor ALLE fietsen welke Fabricom GTI bij klanten gebruikt. Er zullen 
controles gedaan worden op alle fietsen. 
 
BA4/BA5. 
Bij externe opleidingen wordt er een attest verstrekt. Daarnaast is er een competentie voor een specifieke 
installatie. Er is dringend nood aan duidelijkheid naar de operationele leiding. 
 
Algemene preventiemaatregelen (LMRA). 
Naar aanleiding van een ongeval met een takel is gebleken dat een visuele controle zeker niet voldoende is. 
Er worden afspraken gemaakt met OSS om takels grondiger te (laten) inspecteren. Indien het noodzakelijk 
zou zijn, zelf op sterkte onder belasting. 
 
CO vergiftiging. 
Twee maanden na een bijna dodelijk ongeval is er nog geen actie ondernomen. Er is nochtans een inventaris 
gemaakt, maar niemand kent een stand van zaken. Er is overeengekomen dat er als voorlopige oplossing zo 
snel mogelijk aangepaste stickers op de stroomgroepen moeten geplaatst worden ter bewustmaking van het 
gevaar. Dit mag maximaal 4 weken in beslag nemen. Het CPBW moet een zicht krijgen op de definitieve 
oplossing. 
 
Toolboxmeetings. 
De toolboxmeetings moeten correcter gegeven worden. Er moet absoluut de nodige toelichting gegeven 
worden bij de maandthema's. Enkel de teksten uitdelen, tegenover handtekening, zodat de werknemers deze 
thuis moeten lezen moet een halt toegeroepen worden. Verantwoordelijken die deze praktijken nog toepassen 
zullen ter verantwoording geroepen worden. 
 
Facility Ukkel. 
Onderhoud tapijt vloerbekleding in de burelen te Ukkel. Het stoft en de oppervlakkige poetsbeurten 2 maal jaar 
zijn niet voldoende. De voorzitter van het CPBW zal contact opnemen met Facility en de vraag stellen om een 
grondige reiniging te laten gebeuren. 
 
Werkplaats P&M te Zwijndrecht. 
De WNA vraagt een alternatief voor de heftruck op diesel die daar nog gebruikt wordt. De uitstoot is zeer 
hinderlijk, zeker bij gesloten poorten. 
 
Veiligheidsbrillen met correctieglazen. 
De directie staat nogal weigerachtig tegenover het terugbetalen van het remgeld bij de oogarts. Ze gaat 
voorlopig geen kostenverhogende maatregelen nemen. De directie wacht op het resultaat van het 
sectorakkoord (welke sector PC111 of PC209 ??). Dit zal verder met de syndicale delegatie besproken 
worden. 
 
Mededelingen. 
De toetsenborden en telefoons van alle vestigingen waar dit nog niet gebeurd is zullen gereinigd worden. 
In Aartselaar komt de aanleg van een nieuw voetpad, groenstrook, parking langs de straat met slagbomen. Dit 
nog vóór de zomer. 
Voor de uitrit naar de Kontichsesteenweg is een aanvraag gedaan voor een parkeerverhindering. 
 
 


