VERSLAG CPBW VAN 11/03/2021
GOEDKEURING VERSLAG
•

ACOD maakt verschillende opmerkingen over het verslag o.a. het veelvuldig gebruik van afkortingen en het niet
gestructureerde en lang verslag.

GEMEENSCHAPPELIJK DEEL CPBW
•

COVID-19:
Op het gemeenschappelijke deel werd het volgende besproken.
In Vlaams Brabant zou een heel team van controleurs in quarantaine geplaatst zijn. Indien de collega’s een negatieve test
afleggen mogen ze terug aan het werk. Er wordt nogmaals de nadruk gelegd op het dragen van mondmasker, ventilatie en
handhygiëne. De directie zal zoveel mogelijk vaste teams maken.
Ondertussen zijn er mensen van Gent en Leuven gevraagd om te ondersteunen, wat ook gebeurd is.
Er zullen nieuwe affiches gemaakt worden die duidelijk maken wanneer een lokaal/voertuig afgesloten wordt en wanneer
het terug vrijgegeven wordt. Op de affiches zullen datum en tijdstip vermeld worden.
In Oost-Vlaanderen zijn er in de periode van april 2020 tot februari 2021 in totaal 35 diepte - reinigingen gebeurd met
een piek in februari (12 diepte-reinigingen).
Op tramvoertuigen zijn er CO2 metingen gedaan in Antwerpen (als test). Door het geringe aantal reizigers waren de
metingen niet representatief, dus komen er nog bijkomede tests, in het CPBW van mei 2021 zal dit verder toegelicht
worden.
Heropstart controle.
Vanaf 15 maart zou een eerste fase staren met de nadruk op sensibilisering. Op- en afstapcontroles en controles op het
voertuig, maar enkel op vrijwillige basis.
Vanaf 22 maart gaat fase twee van start waar effectief boetes zullen uitgeschreven worden.
Na de evaluatie van de tweede fase wordt er gestart met de normale vorm van controle.
Men beweert dat er overleg was met de nationale secretarissen maar zij waren niet akkoord omdat zij de opstart op 15/3
te vroeg vinden. Dhr Dirk Busschaert zal nog overleg hebben met Mevr Ann Schoubs. Zij zal uiteindelijk beslissen over de
heropstart. Gezien de stijgende COVID is dit misschien geen goed idee.
Vakbekwaamheid
Er wordt vermeld dat de geldigheidsdatum van de vakbekwaamheid verlengd wordt in kader van de nieuwe COVIDmaatregelen.
Vaccinatiestrategie.
De directie meldt dat zij nog geen klein verlet kunnen toekennen omdat dit nog niet in het staatsblad verschenen is.
Volgens de directie kan een persoon, die een uitnodiging krijgt, zijn teamcoach of leidinggevende om een regeling te
treffen om de vaccinatie te laten doorgaan.
De vraag werd gesteld of de bedrijfsarts ook kan vaccineren, dit kan niet omwille van logistieke redenen. Zo moeten de
huidige vaccins per 6 gegeven en bewaard worden op een zeer lage temperatuur. ACOD had die vraag ook ingediend op de
lokale CPBW.
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Er werd een presentatie gegeven over het psychosociaal welzijn op het werk 2020. Daar werd vooral de nadruk gelegd op
ziekte en het psychosociaal aspect. Via ziekteverzuimgesprekken zal men proberen de oorzaak te achterhalen.

SOCIALE VEILIGHEID.
•

•
•
•

Er werd een toelichting gegeven over het aantal agressiegevallen en de arbeidsongevallen.
er werden 12 meldingen gedaan van overlast en agressie.
o 5 incidenten over vechtpartijen en ruzie tussen reizigers
o 2 incidenten over het niet dragen van mondmasker
o 1 dronken persoon die zich agressief gedroeg tegenover de chauffeur
o 1 verbale agressie
o 1 melding van zedenfeiten
o 2 gauwdiefstallen
Een dakloze man aan de halte Nederkouter werd vorige maand naar het ziekenhuis gebracht en is ondertussen ontslagen.
Dit wordt verder opgevolgd.
Probleem met een man in Drongen: Contact opgenomen met de politie. Zij raden aan om bij strafrechtelijke feiten contact
op te nemen met de politie zodat PV kan opgesteld worden.
Er werden 19 aanvragen voor de beelden van de camerabewaking aangevraagd. Er werd 1 defect vastgesteld.

PREVENTIE MAANDVERSLAG.
• Na herhaaldelijk aandringen van ACOD en andere vakorganisaties worden nu uiteindelijk toch de cijfers per TBE ter
beschikking gesteld voor de maand januari 2021
o 3 arbeidsongevallen Gent stad en 1 arbeidsongeval Streek

OPVOLGEN VERSLAG
•

•

•

•
•

Septische put Aalst
Geen verdere info. ACOD vraagt of de herkomst van de geurhinder reeds gekend is.
Dit wordt opgevolgd. We vragen om dit met spoed te behandelen omdat de geur soms niet te harden is
Koffieautomaten
Een organisatie zegt dat in Sint-Niklaas meerdere keren geld van de rekening gaat terwijl men geen of slechts één koffie
krijgt. De directie zal dit onderzoeken.
ACOD zegt dat het in volle COVID-crisis niet opportuun is om bekers op tafel te zetten indien er zich geen bekers meer in de
automaat bevinden. De afgevaardigde zegt dat men moet zorgen dat de automaat regelmatiger aangevuld moet worden of
automaten te plaatsen met meer capaciteit. Ook de roerstaafjes zijn een probleem want die zitten in een gezamenlijke
koker.
Handdoekenrollen: geen verdere info
Drankfonteinen zijn niet meer aan bod gekomen.

WEERHOUDEN PUNTEN.
Door de agressieve manier van vergaderen, het chaotische verloop was het niet mogelijk om constructief verder te
vergaderen. De voorzitter verweet de leden te liegen, agressief te zijn, te ‘zeveren’ en/of te zagen……
Als ACOD wensen wij dat de voorzitter de rust behoudt en discussies niet versterkt.
De manier waarop wij als leden behandeld werden tolereerden wij niet langer en wij hebben de vergadering vroegtijdig
verlaten.
Hierdoor hebben wij in het CPBW bepaalde zaken niet kunnen mee opvolgen. Wij zullen ons wel informeren wat er verder
besproken werd.
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•

EHBO + BRANDPREVENTIE:
De lijsten zijn in opmaak.
De opfrissingsopleidingen worden eerstdaags ingepland

•

MOBILOFOONS TOEZICHTERS:
Werd door ons niet behandeld in het CPBW maar ondertussen weten we dat dit in orde is en dat iedere toezichter in het
bezit zal gesteld worden van een persoonlijk toestel.

NIEUW INGEDIENDE PUNTEN/VARIA DOOR ACOD.
•
•

•

•

Veiligheidslijsten bus/ tram: De punten zijn nog niet allemaal overgemaakt aan het betrokken hoofd techniek. Eens ze
allemaal binnen zijn zal hij ze bundelen
Bestellen veiligheidskledij: Er zijn nog steeds problemen door niet tijdige leveringen door de leveranciers en door de
overgang naar SAP. Er is al een inhaalbeweging bezig zodat hier verbetering in komt. Dhr Feys heeft duidelijk gezegd dat
het niet kan dat mensen werken zonder de benodigde veiligheidskledij en dat dit onmiddellijk ter beschikking moet gesteld
worden.
Prioritaire voertuigen.
ACOD heeft een ordermotie ingediend i.v.m. het ontbreken van de onderborden “uitgezonderd prioritaire voertuigen”. De
voorzitter zegt dat die vraag al heel lang op de agenda staat en zij de vraag gesteld hebben aan de betrokken diensten.
ACOD vroeg hoe de directie zou omgaan met eventuele boetes, waarop de voorzitter antwoordde dat zij dit zullen bekijken
via de interne diensten om samen tot een oplossing te komen.
Toen wij vroegen om in het verslag op te nemen dat de boetes door de directie zouden betaald worden, zei de voorzitter
dat we dit verkeerdelijk interpreteerden want niet elke oproep mag aanzien worden als prioritair.
Als ACOD zijn wij genoodzaakt om de raad te geven aan de controlediensten geen overtredingen i.v.m. die onderborden te
begaan want het is niet duidelijk of De Lijn deze boete op zich zal nemen.
Te korte tijdelijke tramhalte Korenmarkt.
De opmerking werd gemaakt maar de voorzitter zegt dat het stadbestuur geoordeeld heeft dat dit voldoende is en wenst
de halte niet te verlengen. Probleem ligt dus bij de stad Gent

Volgend CPBW op 8 april 2021
Voor ACOD: Geirnaert Aljosja, Baert Freddy, Onër Tolga en Vranken Kenneth, Alain Bruylandt
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