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Opmerkingen op verslag. 

• Noodtrap Zwijndrecht  

• Vertrouwenspersonen  

• Bijna polsbreuk  

• Wassen van regenjassen  

• Ladders 
 
Containerpark Aartselaar. 
Nota werd rondgestuurd met de bemerkingen van wat er moet gebeuren om de site ordelijk te houden. De 
werknemersafvaardiging (WNA) doet de suggestie om in het containerpark richtlijnen op te hangen om 
duidelijkheid te scheppen voor iedereen. De personen die moeten betrokken zijn hebben nog niet de 
melding gekregen.  
 
Hepatitis A. 
De directie gaf een negatief antwoordt op de inentingen voor het volledige personeel. Buiten de vijf 
risicogroepen die er al gekend zijn kan ook op vraag van de hiërarchische lijn hun personen ingeënt worden. 
De WNA bemerkt dat er mutaties bij HV zijn gebeurd, en deze werkzaam zijn in een 
waterzuiveringsinstallatie.  
 
Tillen van gasflessen. 
Een nieuw systeem werd ontwikkeld om beter flessen op te tillen. Dit is ontwikkeld door de mensen van het 
kleppenatelier en moet nog in testfase gaan op de werven. 
 
Vertrouwenspersonen. 
De personen die werden voorgedragen moeten het vertrouwen kunnen wegdragen bij het personeel. De 
WNA gaat voorlopig niet akkoord omdat diegenen die voorgedragen worden niet gekend zijn door iedereen. 
Een lijst met foto’s, in welke divisie ze werkzaam zijn en de nodige gegevens zullen worden overgemaakt 
aan het comité. De opleiding zal via Mensura gaan. Eén maal per jaar is het dan de bedoeling om onderling  
uitwisselingen te doen. De WNA vraagt om op de bestaande sites een voorstelling te doen aan de 
comitéleden ter plaatse. Zo heeft men een beter zicht. 
 
Sorteren van afval op de sites. 
Een testfase zal op de site Zwijndrecht van start gaan, van wat de praktische uitvoeringen zijn. 
 
Machinerichtlijn. 
Op moeten minstens twee knoppen ingedrukt worden om te kunnen gebruiken. 
Richtlijn Europese norm EN 60745 – 2006/42/EG. 
Een machine kan volgens de fabrikant niet zomaar mogen opstarten. 
Aanpassingen mogen niet gebeuren door onze eigen mensen en is verboden. 
 
FEIN gereedschap: In de divisie HV wordt dit toegelaten, en voor de WNA is dit ontoelaatbaar. Als het voor 
de ene divisie niet veilig is, zijn deze ook voor een andere ook niet toelaatbaar. 
 
Dodemansknop bij HV: Binnen de dienst HV werd een nota verdeeld dat deze moesten veranderd worden. 
De HV manager is niet op de hoogte van dit feit en zal onderzoek doen. 
 
Medische onderzoeken per bus. 
De WNA verwijst naar de problemen met de staat van de bus vroeger bij Industrie Noord, die nu opduiken bij 
Industrie East. De staat van de bus is slecht. De injectienaalden liggen door elkaar, liggen smerig, enz… De 
werven zullen doorgegeven worden.  
 
Pesten op het werk. 
In de Safety Flash van de maand mei zal dit opgenomen worden. 
 
VCA. 
In tegenstelling met de bedrijfscultuur, wordt er door de lesgever van de VCA tegenstrijdigheden verkondigd 
over het gebruik van de dodemansknop. De WNA vraagt welk standpunt er door Fabricom wordt ingenomen 
aan ons personeel die deze tegenstrijdigheden krijgen.  
 
Studie verlichting Hoboken. 
Offertes zijn opgevraagd bij leveranciers en de WGA is wachtende. 
 
Vasttapijt Ukkel. 
In het verleden werden de tapijten grondig gereinigd, maar de directie gaat niet mee om dit vandaag te 
hernemen.  



 
ISO 14001. 
Mevr. Winnepenninckx doet een uiteenzetting van het jaarlijkse milieurapport. Gebaseerd op de Vlarem 
wetgeving moet dit vóór 1 april bij de betreffende diensten binnen zijn. Doelstelling is een betere 
commercialisatie, een beter imago en verbetering van het imago te bewerkstelligen. 
 
Bijkomende opleiding chauffeurs Cat. C. 
De directie deed de melding dat men professioneel chauffeur moet zijn om de opleidingen nog 
toekomstgericht te moeten volgen. In tegenstelling van wat het gemeentepersoneel verkondigt. De directie 
zal de gemeenten contacteren en de nieuwe wetgeving melden. 
 
Werkkledij Nyrstar. 
Testfase is bezig op de werf en zal uitgebreid worden naar andere werven. 
De kledij moest nog gelabeld worden en kan niet verdeeld worden. De directie zal het nodige ondernemen 
om dit te doen. 
 
Onthaal nieuwe werknemers. 
De opmerkingen dienen overgemaakt te worden en de praktische invulling is doorgeschoven naar 
september. 
 
Huisvesting Geleen. 
Het project is afgelopen en de opmerkingen werden al gedaan op de ondernemingsraad van vorige maand. 
De Divisie Manager IO heeft een andere versie. De WNA heeft de foto’s ter beschikking, en nodigt de 
directie uit om even de foto’s door te nemen.  
 
Hogedrukreiniger op de sites. 
De WNA vroeg of de sites zouden kunnen voorzien worden van een hogedrukreiniger. De directie wenst 
daar niet op in te gaan.  
 
BA4 – BA5. 
De klant kan zijn installaties kenbaar maken, maar het is aan Fabricom personeel die de opleiding dient te 
geven en de collega’s in kennis te brengen.  
 
Ladder. 
Het vorig comité werd de slechte ladder tentoongesteld. Deze werd onderschept in OSS Oostakker en 
verdeeld door OSS Zwijndrecht. De WNA vestigt de aandacht dat de fout werd gemaakt bij de uitgifte van 
deze ladder. Bijkomend deed de OSS magazijnverantwoordelijke Oostakker het nodige om dit te melden 
maar kreeg geen gevolg. De WNA vraagt van hoeveel ladders in deze toestand werden verdeeld op 
werven? De Divisie Manager Distributie deed al een oproep om al deze ladders terug te roepen. De WNA 
bemerkt dat er bij Fabricom al goede modellen werden aangeschaft en waarom men andere modellen 
aanschaft. Prijs? 
 
Vergunning bij de klant. 
De WNA vraagt naar aanleiding van een toelichting van een ongeval, of er een kopie kan genomen worden 
van de vergunningen van de klant. In vele gevallen heeft men geen bewijs van zijn uitvoering op deze dag. 
Om naderhand deze op te vragen is dit niet evident. 
 
Wassen van regenjas. 
In tegenstelling tot het verslag kan de regenjas 40 à 45 maal gewassen worden door FORTEX. 
 
Varia. 
 
Regenkleding SEYNTEX. 
De directie doet een voorstelling van een regenjas. Merk SEYNTEX. De vorige leverancier kon niet tijdig de 
leveringen doen, vandaar een andere leverancier is aangesproken. Door de termijn die moet aangehouden 
worden moest nu de bestelling geplaatst worden. Betreft: Parka – Body –Regenbroek. 
 
Volgende machines werden aangeschaft: 
Compressor, Straatborstel voor Communications en Distributie, Hydraulische breekhamer, Lasschoen 
MERCURIUS, Aanhangwagen dieplader, Boormachine – OUTDOOR Houthalen. 
 
Gebruik vaste steigers. 
De wetgeving is aangepast en de WNA vraagt wat Fabricom zal doen. De directie verwijst dat een 
ATTENTION jaarlijks moet gegeven worden door middel van een toolbox. Dan is ons bedrijf in orde.  
 
Afsluiting dossier – Percentage toekenning. 
De WNA is verwonderd dat er percentages worden toegekend terwijl de persoon niet in kennis is. De directie 
bevestigd dat dit jaarlijks tijdelijk wordt toegekend. 



 
Onderzoek arbeidsongeval tijdens privé-sfeer. 
Bij een bezoek van de verzekeringsagent werd een visitekaartje afgegeven waarop privé-detective stond. De 
WNA doet een oproep om de verzekering dringend te contacteren en dit ongemak over te brengen. 
 
Geur refter Zwijndrecht. 
De WNA bemerkt de slechte geur in de refter te Zwijndrecht. Wat is de oorzaak van dit ongemak en vraagt 
een constructieve oplossing. Er blijkt een structureel probleem te zijn. 
 
Zwaardere draagtas. 
De WNA vraagt om een tas met een betere kwaliteit aan te bieden. De directie zal dit naar OSS doorgeven. 
 
Ladder – Borgingssysteem. 
Tijdens een rit is een voorwerp op de startknop gevallen doordat het systeem in werking is getreden. De 
WNA vraagt een beschermkap te installeren. De directie zal dit doorgeven. 
 
Installaties Hoboken. 
De WNA bemerkt dat de installaties slecht zijn en vraagt de nodige aanpassingen te doen. De Divisie 
Manager IO bevestigd dat er een MASTER plan is ingediend en dit zal fase per fase aangepast worden. 
Indien nodig zal men tijdelijke installaties plaatsen. 
 
Kledij voor nieuwe aangeworvenen. 
De WNA merkt op dat nieuwe werknemers, oude kledijstukken krijgen. De directie doet onderzoek. 
 
 


