
Per 1/1/2010 zal Marc Dirckx, Division Manager van RRE,  André Massa vervangen als nieuwe voorzitter van 
het CPBW. 
 
Er zijn geen ernstige ongevallen te melden, maar toch is het aantal ongevallen gestegen. 
 
Er zijn evacuatieoefeningen gehouden in Oostakker, Houthalen en Wondelgem. De andere sites volgen nog. 
Voor Ukkel is er goedkeuring van Shering Plough, nu is er nog wat coördinatie nodig. In Aartselaar zijn er 
werkzaamheden bezig, dus dit wordt verschoven naar 2010. Genk zal snel volgen. In Zwijndrecht is nog 
opleiding nodig voor het interventieteam. Deze oefeningen zullen nog aangekondigd worden. De volgende 
periode zullen er onaangekondigde oefeningen zijn. 
 
De veiligheidsbrochure voor nieuwe medewerkers is bijna klaar. Het moest iets grafischer, met afbeeldingen 
van bepaalde situaties. Dit is makkelijker om het meertalig te maken. 
 
Op de werf SKB wordt er verf gebruikt welke kankerverwekkende en giftige stoffen bevat. Een algemene 
afzuiging is voorzien op het schip. Mensen die in het ruim werken moeten een solventenmasker dragen. 
Vooraleer te lassen moet men de verf afsteken in plaats van af te slijpen. Er komen ook puntafzuigingen. 
 
In het nieuwe contractordorp buiten de site Esso heeft Fabricom een nieuwe werkplaats. Er is geen goede 
verlichting, geen voldoende verwarming en geen afzuiging voor de lasdampen. Volgens de OSS Manager is 
dit alles is nog maar voorlopig. De wensen van de leiding waren te laat bekend gemaakt. Er is geen verlichting 
en afzuiging omdat de positie van de lastafels nog niet bekend is. Voorlopig staan er warmtekanonnen. 
 
In de werkplaats van Aartselaar heeft men zelf een rookcabine in elkaar geknutseld. In Genk moest men de 
zelfgemaakte cabine afbreken. De werknemersafvaardiging vraagt dat er één rookbeleid komt voor gans 
Fabricom. Volgens de directie is er een rookbeleid maar hangt de toepassing af van site tot site. 
 
Op de werven van Industrie zijn er nauwelijks flacons met desinfecterende gel. Het is niet duidelijk genoeg 
gecommuniceerd. Volgens de directie is het genoeg gekend en de kosten zijn te verwaarlozen. Het kan in 
massa verspreidt worden maar let wel, op is op en de wachtlijst is lang. 
 
Opvolging arbeidsongeval aan een Bending machine te Grimbergen. 
Onmiddellijke actie: grondige analyse. Toolboxmeeting voor alle werknemers van de Bending. Signalisatie 
aangebracht zoals Vekamaf 4. 
Korte termijn: na een proefopstelling blijkt dat spiegels niet voldoen, waarschijnlijk worden er camera's 
geïnstalleerd. Studie om de werkzone af te bakenen. Studie uitgevoerd om de slangen langs de zijkant aan te 
sluiten, maar dit blijkt niet mogelijk voor grote diameters. 
Lange termijn: doorgedreven specifieke  risicoanalyse voor alle Bendingmachines op technisch en op 
menselijk vlak. Dit voor machine 4 en 5. Machine 1 en 2 verdwijnen. Machine 6 komt eind januari, begin 
februari 2010. De preventieadviseur gaat de machine bekijken bij de leverancier om de evolutie in 30 jaar 
techniek te onderzoeken. Dit zal dan toegepast worden op machine 4 en 5. 
 
Betrokken medewerker met TBC gaat maandag terug aan de slag. Het is spijtig dat 25 mensen niet zijn 
ingegaan op de uitnodiging voor een testonderzoek. Het was op vrijwillige basis maar toch. Na de 
incubatieperiode in januari zou het goed zijn dat iedere uitgenodigde zich liet testen. Bij deze een oproep. 
Vaccinaties en longfoto's worden respectievelijk terugbetaald door de mutualiteit en volksgezondheid. Het 
remgeld is ten laste van de patiënt. 
 
Er zal opnieuw een stressenquête georganiseerd worden. 
 
Een procedure voor BA4/BA5 is bijna klaar. Het moest duidelijker en het was dringend. De competentie hangt 
nog steeds af van de werf. Het zo snel mogelijk afleveren van attesten wordt nog bekeken. 
 
Werknemers die de 1ste keer niet slagen voor hun VCA attest krijgen een herkansing. Indien ze voor de 2de 
maal niet slagen is er de mogelijkheid van een mondelinge test. Ook hier wordt het snel afleveren van attesten 
nog bekeken. 
 
Er wordt een procedure of korte tekst opgesteld voor zwangere vrouwen die tewerkgesteld zijn in 
werkplaatsen of op werven. Eerst zal eerst een risicoanalyse gemaakt worden. Het zal ook opgenomen 
worden in het jaaractieplan. 
 
Beeldschermwerk onderzoek hangt af van de leeftijd van betrokkene: jonger dan 50 is om de 5 jaar, ouder dan 



50 is om de 3 jaar. Het onderzoek wordt per site georganiseerd. De sites welke nog niet geweest zijn krijgen 
voorrang in 2010. 
 
Er worden een aantal fleeces aangekocht voor de mensen werkzaam bij RRE Bovenleidingen in Arlon. Ze 
moeten brandvertragend zijn en goed reinigbaar. Ze worden als onderkleding gebruikt. 
 
Tijdens de werfinspecties wordt er de laatste 2 à 3 maanden opgemerkt dat er terug een toename is van 
defecte toestellen op de werf die uit het magazijn komen. De directie zal dit onderzoeken tezamen met het 
hele gebeuren binnen OSS. 
 
Een budget voor de renovatie van de verwarming en het dak van de werkplaats in Aartselaar is ingediend. Nu 
moeten de prioriteiten bekeken worden. Het oude kleppenatelier wordt de bordenbouw voor Atlas Copco. Hier 
is er wateroverlast, de vloer is niet goed en het sanitair voldoet niet. Het was ooit voorzien als magazijn, er is 
geen licht dus moeten er ramen voorzien worden. Dit is prioritair. 


