FAQ
In deze FAQ vindt u vragen en antwoorden over het inhoudelijke aspect van Onyx One, het “WAT”.
Alle onderdelen zijn genummerd en terug te vinden in de inhoudstabel. Wanneer u op de vraag klikt, komt u
automatisch in het juiste onderdeel terecht.
Voor het “HOE” verwijzen wij naar de HANDLEIDING
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1. Algemeen - basisprincipes
1.1. Hoeveel tijd neemt het in beslag om een bedrijfskwalificatie te vervolledigen?
Indien alle documenten en informatie voorhanden zijn, kan u de bedrijfskwalificatie vervolledigen op een half
•
uur tot een uur.
De vereiste documenten verzamelen vraagt wat meer tijd, afhankelijk of u deze nog dient op te vragen of al
•
voorhanden hebt.
1.2. Hoeveel tijd neemt het in beslag om een persoonskwalificatie te vervolledigen?
Een persoonskwalificatie vervolledigen zal 5 minuten in beslag nemen als u de vereiste documenten bij de
•
hand heeft.
1.3. Met welke basisprincipes moet ik rekening houden?
Voor elke btw-plichtige is een bedrijfskwalificatie vereist (dus ook een zelfstandige)
•
Een contractormedewerker wordt aangemaakt bij het bedrijf waar hij op de loonlijst staat
•
De contractormedewerker wordt aangemeld op een opdracht opgemaakt voor zijn bedrijf
•
Een subcontractor kan maar tot op 1 niveau → uitzondering: een subcontractor kan wel een zelfstandige
•
uitnodigen
1.4. Voor welke bedrijven moet een bedrijfskwalificatie worden gedaan?
Voor elke btw-plichtige is een bedrijfskwalificatie vereist (dus ook een zelfstandige).
•
1.5. In welk bedrijf moet een contractormedewerker worden aangemaakt?
Een contractormedewerker wordt aangemaakt bij het bedrijf waar hij op de loonlijst staat.
•
1.6. Mijn registratielink werkt niet meer, wat nu?
Wanneer de initiële registratielink werd gebruikt om de account te registreren, kan deze nadien niet meer
•
gebruikt worden om opnieuw in te loggen. Men logt dan steeds in door gebruik te maken van emailadres of
de zelfgekozen loginnaam en zelfgekozen paswoord.
Lukt het niet om in te loggen via eigen login en paswoord dient u contact op te nemen met de helpdesk
•
Onyx via support@onyxone.com
1.7. Hoe kan ik een nieuw paswoord aanvragen?
Wanneer u uw paswoord vergeten bent, kan u op “Lost password” klikken om een nieuw wachtwoord aan te
•
vragen (zie screenshots).
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1.8. Wat zijn de verantwoordelijkheden van de hoofdcontractor naar zijn subcontractor toe?
Een hoofdcontractor is zelf verantwoordelijk voor het uitnodigen en opvolgen van zijn subcontractoren,
•
alsook voor het delegeren van opdrachten naar zijn subcontractoren.

1.9. Kan een hoofdcontractor in naam van zijn subcontractor een aantal zaken in de tool uitvoeren?
Een hoofdcontractor kan in de plaats van zijn subcontractor persoonskwalificaties in orde brengen en
•
optreden als zijn administrator. Onderstaand dient dan wel in orde te worden gebracht:
Mail te sturen naar de helpdesk van Onyx = support@onyxone.com met de aanvraag
•
Aanvraag moet volgende zaken vermelden:
•
Voor welke subcontractor(s)

Welke persoon/personen vd hoofdaannemer dit moet kunnen doen

Bevestiging van de goedkeuring van de subcontractor => subcontractor ofwel in cc houden van

aanvraag ofwel zijn goedkeuring in bijlage van de mail voegen
Vervolgens doet Onyx het nodige => Onyx bevestigt aan hoofdaannemer dat het in orde werd gebracht en
•
bevestigt ook hoe de hoofdaannemer persoonskwalificatie van de subcontractor kan beheren.
Hoofdaannemer kan dan in de plaats van de subcontractor
•
Persoonskwalificaties in orde brengen

Op een gedelegeerde opdracht personeel van de subcontractor aanmelden


1.10 Kan je zien of je aan iemand reeds een herinnering gestuurd hebt?
Je kan niet zien of je reeds een herinnering hebt gestuurd.
•
1.11 Wie krijgt de emailnotificaties wanneer een certificaat komt te vervallen van een PQ waarvoor je de
administratie doet in de plaats van de contractor?
•
Alle admins en managers van een bedrijf krijgen e-mailnotificaties.
•
Als je ook manager bent gemaakt voor een subcontractor (zoals beschreven hierboven) zal je de e-mails
ook ontvangen.
1.12 Wat met een administratief bediende van een huiscontractor (zonder VCA) die een administratieve opdracht
heeft voor een bepaalde duur in een bureel op de site?
Persoon wordt door contractor aangemaakt als PQ3 (bezoeker)
•
Contractor verzoekt preventiedienst of deze persoon onbegeleid tijdens de periode van haar/zijn opdracht
•
de site mag betreden naar haar/zijn werkplek
Preventie keurt goed: PREV wijzigt de persoon in een PQ1’ met intern commentaar voor goedkeuring
•
uitzondering (PQ1' = persoonskwalificatie voor werken op de site zonder VCA)
Vervolgens kan contractor (als PQ1’ volledig in orde is) de persoon aanmelden op de opdracht type normaal
•
voor de duur van de opdracht.
Op de eerste werkdag, moet de persoon zich aan loket OO aanmelden.
•
Deze persoon moet slagen in VHF alvorens contractorsbadge te krijgen.
•
1.13 Ik heb hulp nodig bij het vervolledigen van mijn bedrijfskwalificatie (of persoonskwalificatie).
•
Indien u inhoudelijke vragen hebt betreffende uw bedrijfskwalificatie of persoonskwalificatie kan u in de tool
via een comment uw vragen richten aan Contractor Management Umicore.
•
Indien u technische vragen heeft, (over het “hoe”) kan u de helpdesk van Onyx One contacteren via
support@onyxone.com of kan u de “Step-by-step Manual” gebruiken => oranje button links onderaan.
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2. Bedrijfskwalificatie
2.1. Mijn bedrijf heeft ook een dochteronderneming, hoe moet dit worden opgezet in OO?
Wanneer een contractor bepaalde activiteiten in een dochteronderneming heeft afgesplitst, dient deze
•
dochteronderneming eveneens de registratie en bedrijfskwalificatie te doorlopen in OO.
De Admin zal beide CQ’s kunnen beheren. Hij/zij krijgt 2 afzonderlijke registratiemails om CQ te
•
vervolledigen. Hij/zij dient wel zijn medewerkers op de juiste CQ aan te melden; dit doet men door rechts
bovenaan het scherm op uw naam te klikken en in het uitschuiflijstje de juiste firma te selecteren.
2.2. Wat is een attest Sociale Zekerheid?
Dit is een officieel attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dat bevestigd dat de kwartaal bijdragen
•
sociale lasten betaald zijn en dat aantoont dat er geen inhoudingsplicht geldt.
Voorbeeld België

Voorbeeld Nederland

Voorbeeld Polen (vertaald document)

Voorbeeld Polen

Voorbeeld Duitsland

Of
printscreen
van de site https://www.checkinhoudingsplicht.be op voorwaarde dat er voldoende gegevens
•
beschikbaar zijn.
2.3. Waar kan ik een attest sociale zekerheid opvragen?
Voor de Belgische bedrijven aan te vragen op volgend adres: AD2-SECTIEATTESTEN@RSZ.FGOV.BE of
•
via de site https://www.checkinhoudingsplicht.be (ondernemingsnummer invullen en printscreen opladen op
voorwaarde dat er voldoende gegevens gekend zijn)
Voor de Nederlandse bedrijven: op te vragen bij de belastingsdienst of indien zij via Belgische RSZ of
•
sociaal verzekeringsfonds zijn aangesloten langs die weg attest opvragen.
2.4. Welk document verwachten wij dat u oplaadt bij ongevallenpreventie?
De Frequentiegraad Fg is een maat voor het aantal arbeidsongevallen (met minstens 1 dag
•
arbeidsongeschiktheid, de dag van het ongeval niet inbegrepen) gedurende een bepaalde periode.
Fg = (totaal aantal arbeidsongevallen x 1 000 000) / aantal gepresteerde uren
•
Documenten om de frequentiegraad te staven kunnen zijn: ongevallenstatistiek, jaarverslag IDPBW of attest
•
van de ongevallenverzekering.
2.5. Wat is een veiligheidsbeleid?
Een beleidsverklaring geeft aan dat de bescherming van de gezondheid, het voorkomen van risico’s, de
•
verzorging van voorlichting en onderricht, de organisatie van middelen en de bevordering van het welzijn,
zowel van/voor eigen werknemers als ook derden, in een bedrijf een hoge prioriteit heeft en hoe dit
georganiseerd wordt. Het veiligheidsbeleid of VGM-beleid beschrijft de houding, betrokkenheid en
verantwoordelijkheid ten aanzien van Gezondheid, Veiligheid en Milieu van een bedrijf.
Voorbeeld
•
2.6. Wat is een jaaractieplan?
Het jaaractieplan (JAP) is de praktische uitwerking van het globaal preventieplan. Je stelt het op in het
•
kader van het dynamisch risicobeheersingssysteem. In het JAP beschrijf je concreet welke actiepunten je
het komende jaar zal uitvoeren om risico’s in je bedrijf uit te schakelen of te beperken. Via dit plan bevorder
je de veiligheid, gezondheid, het welzijn en het milieu in je bedrijf.
Het jaaractieplan legt vast wie verantwoordelijk is voor welke doelstelling en bevat volgende onderdelen:
•
 de doelen die je voor komend jaar stelt in het kader van het preventiebeleid.
 de middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken.
 de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokkenen.
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de aanpassingen die je moet aanbrengen aan het globaal preventieplan door: gewijzigde
omstandigheden, ongevallen en incidenten die zich in de onderneming hebben voorgedaan, het jaar
verslag van de IDPW van het voorbije jaar en/of de adviezen van het Comité tijdens het voorbije jaar.
Voorbeeld

•

2.7. Hoe nodig ik een subcontractor uit?
Hiervoor verwijzen wij naar de handleiding
•
2.8. Hoe kan ik zien of mijn subcontractor zijn CQ al heeft ingediend ter goedkeuring?
•
Hiervoor verwijzen wij naar de handleiding.
2.9. Ik ben preventieadviseur niv 1, 2, of 3 maar heb geen VCA. Wat moet ik dan doen?
Uiteraard is een diploma preventieadviseur hoger dan VCA-certificaat.
•
U laadt uw diploma op, daar waar u normaal uw VCA dient op te laden.
•

2.10. Hoe moet een zelfstandige worden opgezet in OO?
•
Voor elke btw-plichtige is een bedrijfskwalificatie vereist (dus ook een zelfstandige)
Een contractor werkt met zelfstandige:
•
Een contractor heeft de mogelijkheid om een subcontractor uit te nodigen (knopje "uitnodigen

contractor" op dashboard), in dit geval dient de contractor de groep "zelfstandige" (groep IX) te kiezen.
De zelfstandige zal een uitnodiging ontvangen en dit laat hem toe een bedrijf (de zelfstandige

activiteit) aan te maken. Hij is niet in staat om bijkomende mensen uit te nodigen voor Umicore.
Via support OO kan de "zelfstandige persoon" onder de hoofdcontractor worden gehangen zodat deze

kan worden gepland en toegewezen op opdrachten van de contractor.
•

Een subcontractor werkt met zelfstandige:
Een subcontractor is niet in staat om een subcontractor uit te nodigen, behalve de groep “zelfstandige”
(groep IX).
Via de uitnodiging zal de zelfstandige zijn "zelfstandig bedrijf" (met speciale CQ) kunnen opzetten en

invullen. Via support OO zal de zelfstandige onder de subcontractor worden toegevoegd, zodat deze
hem kan aanmelden op een bepaalde opdracht.


2.11. Hoe kan ik gemakkelijk terug naar de “homepage OO” vanop Uw portal – Umicore?
•
•

Klik rechts onderaan de pagina op het pijltje en kies “Home Onyx One”
U wordt dan terug naar de startpagina geleid

2.12. Ik heb een concrete vraag bij het vervolledigen van de bedrijfskwalificatie. Tot wie kan ik mij richten?
•
Indien u vragen heeft betreffende de inhoud van bepaalde documenten die we opvragen voor de
bedrijfskwalificatie kan u in de tool via een “comment” uw vragen richten aan Contractor Management
Umicore.
•
Indien u technische vragen heeft, (over het “hoe”) kan u de helpdesk van Onyx One contacteren via
support@onyxone.com of kan u de step-by-step Manual gebruiken => button links onderaan.
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3. Persoonskwalificatie
3.1 Welke status PQ moet ik toekennen aan mijn medewerkers?
PQ1= voor medewerker die werken uitvoert op
•
onze site
PQ2= voor medewerker die enkel in centrale
•
administratie of IS werken komt uitvoeren, dus
niet effectief op de site komt
PQ3= voor de admins van C of voor bezoekers
•
3.2 Hoe kan ik de PQ status wijzigen?
Hiervoor verwijzen wij naar de Manual (Manuals-button in de tool links onderaan het scherm)
•

3.3 Wanneer kan ik mijn medewerkers aanmaken in de tool?
Een contractor kan al gebruikers in het eigen bedrijf aanmaken nog voor de CQ is goedgekeurd door
•
UPMR, maar die toewijzen aan Umicore en daardoor de PQ voor Umicore invullen is niet mogelijk.
Een contractor zijn CQ moet door UPMR zijn goedgekeurd, vooraleer men gebruikers kan linken aan de
•
UPMR-portal.
3.4 Hoe maak ik een teamlid aan en beheer ik zelf als admin zijn PQ?
•
Hiervoor verwijzen wij naar de handleiding.
3.5 Ik krijg een foutmelding dat rijksregisternummer reeds bestaat?
Wanneer u een foutmelding krijgt dat de RR-nummer reeds bestaat in OO, wilt dit zeggen dat deze persoon
•
reeds voor een ander bedrijf werd geregistreerd.
U dient dan een mail te sturen naar support@onyxone.com. Zij kunnen dit achter de schermen aanpassen
•
en er voor zorgen dat de medewerker aan uw bedrijf wordt toegevoegd.
3.6 Hoe zet ik een gebruiker op inactief?
Hiervoor verwijzen wij naar de Manual (Manuals-button in de tool links onderaan het scherm)
•
3.7 Kan ik de rol van een gebruiker wijzigen?
•
U kan de rol van een medewerker wijzigen van ‘Team member’ naar ‘Manager’
Enkel upgrade, geen downgrade, hiervoor neemt u contact op met support@onyxone.com
•
3.8 Wie krijgt de emailnotificaties wanneer een certificaat komt te vervallen van een PQ waarvoor je de administratie
doet in de plaats van de contractor?
Alle admins en managers van een bedrijf krijgen e-mailnotificaties.
•
Als je ook manager bent gemaakt voor een subcontractor (zoals beschreven hierboven) zal je de e-mails
•
ook ontvangen.

8
V5.0

4. Opdrachten
4.1 Welke types opdrachten zijn er juist, wat houdt dit in voor de toegang?
➢ Hiervoor verwijzen wij naar de handleiding.
4.2 Ik heb geen opdracht. Wie contacteer ik hiervoor?
•
Wanneer er nog geen opdracht werd aangemaakt in Onyx, contacteer hiervoor uw werkvoorbereider binnen
Umicore. De werkvoorbereider zal de opdracht aanmaken zodat u uw personeel hierop kan aanmelden.
4.3 Kan ik zelf een opdracht aanmaken/wijzigen?
•
Een contractor of subcontractor kan geen opdrachten aanmaken of wijzigen. U dient hiervoor de
werkvoorbereider binnen Umicore te contacteren; hij/zij maakt deze opdracht.
•
Een subcontractor krijgt steeds zijn opdracht via zijn hoofdaannemer. De hoofdaannemer delegeert zijn
opdracht naar de subcontractor.
4.4 Hoe delegeer ik een opdracht?
•
Hiervoor verwijzen wij naar de handleiding.
4.5 Speciale gevallen
➢ Bedrijven met CA/IS diensten waarvan medewerkers enkel in CA en/of IS gebouw werken
o CQ bedrijfskwalificatie CA/IS (=CQ3)
o Medewerkers in CA:
▪ PQ2 voor medewerkers die in CA werken
▪ Type CA opdracht (nodig omwille van clearance CA/IS): hierop kunnen alle
persoonskwalificaties-niveaus zich aanmelden
o Medewerkers in IS:
▪ PQ2 voor medewerkers die enkel in IS werken
▪ Type IS opdracht (nodig omwille van clearance CA/IS): hierop kunnen alle
persoonskwalificaties-niveaus zich aanmelden
▪ Met deze clearance heeft IS medewerker ook toegang tot de vergaderzalen in CA
▪ Indien nood aan toegang tot een “glazen kant” verdiep => Max. 1 dag toegang door Receptie
Ingang A
➢ Bedrijven met CA/IS diensten waarvan 1 of meerdere CMW werken op site moeten uitvoeren
o CQ bedrijfskwalificatie CA/IS (=CQ3)
o Medewerkers op site:
▪ PQ1/PQ1’ voor medewerkers op site
▪ Type Normal opdracht voor medewerkers die op site werken
▪ Slagen in veiligheidsfilm
o Medewerkers in CA/IS:
▪ PQ2 voor medewerkers die enkel in CA/IS werken
▪ Type CA/IS opdracht voor medewerkers die in CA/IS gebouw werken
▪ Ondertekenen veiligheidsformulier
o Medewerkers zowel site als CA/IS:
▪ PQ1/PQ1’
▪ Type opdracht Normal en/of CA/IS opdracht afh. van plaats waar ze werken moeten
uitvoeren (site versus CA en/of IS-gebouw)
▪ Slagen veiligheidsfilm
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➢

➢

Bedrijven die voornamelijk op site werken met een aantal CMW die enkel in CA/IS werken
o CQ bedrijfskwalificatie (huis)contractor site (=CQ1 of CQ2)
o Medewerkers op site:
▪ PQ1/PQ1’ voor medewerkers op site
▪ Type Normal opdracht voor medewerkers die op site werken
▪ Slagen in veiligheidsfilm
o Medewerkers in CA/IS:
▪ PQ2 voor medewerkers die enkel in CA/IS werken
▪ Type CA/IS opdracht voor medewerkers die in CA/IS gebouw werken
▪ Ondertekenen veiligheidsformulier
o Medewerkers zowel site als CA/IS:
▪ PQ1/PQ1’
▪ Type opdracht Normal en/of CA/IS opdracht afh. van plaats waar ze werken moeten
uitvoeren (site versus CA en/of IS-gebouw)
▪ Slagen veiligheidsfilm
Een CA/IS medewerker moet werken op de site uitvoeren
o Twee acties:
▪ Persoonskwalificatie van de persoon moet wijzigen (immers een PQ2 mag enkel in CA/IS)
Via contractor.hoboken@eu.umicore.com naar PQ1/PQ1’ laten omzetten
▪ Normale opdracht (voor op de site) moet worden aangemaakt

➢

Een CA/IS medewerker moet op de site aan een vergadering deelnemen
o Behandelen als een bezoeker
o Geen opdracht nodig
o Continue begeleiding

➢

Een contractor site moet werken in CA/IS gebouw uitvoeren
o Opdracht van type CA/IS nodig waarop de PQ1/PQ1’ moet worden aangemeld

➢

Een contractor site moet vergaderen in CA/IS gebouw
o Geen opdracht noch aanmelding nodig. Max. 1 dag toegang door receptie Ingang A
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5. Aanmeldingen
5.1 Moet een transporteur ook worden aangemeld via OO?
•
Transporteurs die een levering of afhaling doen worden niet beschouwd als “(sub)contractor die werken op de
site uitvoert”, dus dienen niet aangemeld te worden via Onyx One (Vb. iemand die materiaal levert van
buitenaf of materiaal extern afvoert).

Zij melden zich aan via Ingang D en krijgen daar een voertuigenbadge waarmee men 1x toegang
krijgt. Levering of afhaling wordt niet gezien als uitvoeren van werken.

Interne transporteurs worden wel gezien als contractors, zij dienen zich wel via OO aan te melden (Vb.
iemand die materiaal vervoert, maar binnen de site blijft).

Uitzondering: transporteur die containers komt leveren, dit wordt beschouwd als uitvoeren van werken
en zij dienen dus wel via OO aan te melden.
5.2 Moet een installateur of iemand die een herstelling komt uitvoeren worden aangemeld via OO?
•
Een installateur die een dringende interventie/herstelling of geplande/recurrente onderhoudswerken aan
niet-Umicore equipement komt uitvoeren op onze site, dient niet aangemeld te worden via Onyx One. In dit
geval wordt de bezoekersprocedure toegepast, de technieker zal dan onder continue begeleiding staan.
Hiervoor dient u een mail te sturen naar Interne bewaking Ingang B met duidelijke vermelding van de naam
van de installateur/technieker + de contactpersoon op de site.
•
Indien gewenst om zonder continue begeleiding de herstellling/onderhoudswerken uit te voeren →
mogelijkheid om het bedrijf ook te registreren en kwalificeren in OO.
5.3 Moet een bezoeker worden aangemeld?
•
Een bezoeker dient momenteel nog niet via de tool OO aangemeld te worden, dit verloopt nog via het oude
proces, dwz. de contractor stuurt mail met gegevens naar Interne Bewaking.
•
Bezoeker = persoon die geen werken komt uitvoeren.
•
Wanneer de bezoeker zich aanmeldt aan Ingang A/B dient hij/zij wel afgehaald te worden door een
contactpersoon.
5.4 Wie moet ik voor een weekendopdracht aanmelden?
•
Alle personen die het komende weekend komen werken, dienen aangemeld te worden op een
weekendopdracht.
5.5 Wanneer moet ik een contractormedewerker voor een weekendopdracht aanmelden?
•
Contractoren die in het weekend komen werken, dienen elke week voor vrijdag 17u00 aangemeld te worden
op de weekendopdracht.
5.6 Kan ik een aanmelding wijzigen?
•
Een aanmelding van een contractormedewerker kan te allen tijde gewijzigd worden door de contractor of
door de subcontractor.
•
Dit kan u doen door in de tab “Aanmeldingen” bij de betreffende aanmelding op de knop “bewerk” te klikken
en zo de datum aan te passen.

Meer info vindt u op de handleiding van Onyx One, klik hier. Deze manual leidt u door de verschillende stappen m.b.v.
screenshots.
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Voorbeeld RSZ België
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Voorbeeld RSZ Nederland
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Voorbeeld RSZ Polen (vertaald document).

14
V5.0

Voorbeeld RSZ Polen
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Voorbeeld RSZ Duitsland.
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Voorbeeld Ongevallenpreventie – jaarverslag IDPBW
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Voorbeeld ongevallenstatistiek
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Voorbeeld attest ongevallenverzekering

20
V5.0

Voorbeeld beleidsverklaring – HSE-beleid
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Voorbeeld jaaractieplan (JAP)
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