
16/02/2011 CPBW februari - De Montil Affligem. 
  
Nieuw organogram Safety Department. 
Er gaat gewerkt worden volgens 3 blokken: Infra met aanspreekpersoon Philip Van Cauteren, Industrie met aanspreekpersoon 
Jan Bergmans en International Operations met aansprekpersoon John Mestdag. Voor de Divisies Communications & Security 
en Buildings wordt nog een preventieadviseur gezocht. 
  
Hepatitis A. 
De werknemersafvaardiging (WNA) bemerkt dat er nog steeds werknemers zijn bij waterzuiveringsinstallaties en metro’s die 
niet ingeënt zijn. De WNA vraagt om iedereen op vrijwillige basis in te enten. Het bespaart veel moeilijkheden en energie. 
Volgens de directie is de algemene regel dat mensen die in waterzuiveringen en metro’s werken automatisch worden 
gevaccineerd. De betrokkenen of leidinggevenden moeten zelf geen initiatief nemen. Door kortstondige mutaties zijn er mensen 
die net buiten het systeem vallen. De directie is algemeen niet tegen de inentingen, maar het moet resultaat hebben. 
  
Veiligheidsopleidingen chauffeurs cat. C. 
Volgens de nieuwe regelgeving zullen enkel diegenen welke hun hoofdactiviteit het besturen van een vrachtwagen boven de 
7,5 ton is de verplichte 35 uren opleiding krijgen. De directie merkt op dat er nog tijd is tot 2016 om aan de norm te voldoen. 
  
Parking Aartselaar. 
De parking zal nog een opknapbeurt krijgen, maar een volledige heraanleg is niet voorzien in het budget van vandaag. 
  
Hijstoestel voor gasflessen. 
Het hijstoestel zal op de lasposten gemonteerd worden. De WNA zal ook een voorbeeld van het model worden overhandigd.  
  
Onthaal. 
Er zal een test-onthaaldag georganiseerd worden. De directie stelt voor om binnen de diverse vakbonden de leden van de 
respectieve fractievergaderingen te laten aanwezig zijn als testpubliek.  
 
Fleece. 
De afspraak dat iedereen een fleece zou krijgen werd opgenomen in het officiële verslag van december 2010. In het verslag 
van januari 2011 werd het tegendeel beweerd, dat enkel wie in de kou werkt er één zal krijgen. De WNA verwijst naar de 
afspraak die tussen directie en de werkgroepleden is gemaakt en dat een woord een woord is. De voorzitter kadert de 
bedoeling van deze vergadering waarin de werkgroep een keuze moest maken van welke type men zou nemen, en niet voor 
wie het zou zijn. De WNA bemerkt dat alle arbeiders werden aangeschreven, ook al werken deze niet allemaal in de kou, en 
niet de bedienden die ook op werven en in de kou zijn tewerkgesteld. De voorzitter bevestigd dat indien er bedienden zijn die in 
de koude moeten werken ook in aanmerking zullen komen.  
  
Vloer rond de lascabine. 
De vloer in het atelier te Aartselaar zal niet globaal worden vervangen, het is niet voorzien in het budget. De WNA stelt dat er nu 
enkel oppervlakkig wordt hersteld. 
  
Info contactpersoon bij utilitair voertuig. 
Bij elke wagen zit een document met informatie wie er moet gecontacteerd worden in geval van problemen. De nota van 
Fabricom Fleet met de aanbevelingen van welke garages een voorkeur genieten werd uitgestuurd zonder medeweten van de 
OSS Manager. 
Onze werkgever is Fabricom nv en niet Fabricom Fleet. Vanuit OSS zal een nota worden doorgestuurd met de juiste instructies.  
  
Kledij Nyrstar. 
Er is gekozen voor hetzelfde type werkkledij als de werknemers van de klant. Het is iets lichter materiaal en er worden fluostrips 
voorzien. Binnen een 6 tal weken zal de kledij beschikbaar zijn. 
 
Actieplan 2011 Grimbergen. 
Opmerkingen die werden gemaakt werden aangepast door Facility. Andere zullen nog moeten uitgevoerd worden.  Er moeten 
ook nog meetingen worden uitgevoerd. 
  
Spannen van levenslijn. 
Volgens de instructies die werden uitgevaardigd zou binnen de dienst HV beperkte leeflijnen mogen worden gespannen, dit in 
tegenstelling tot Industrie. De WNA vraagt om op het volgende comité een voorstelling te doen van de verschillende types.  
 
Pesten op het werk. 
De WNA verwijst naar de vraag om dit item op te nemen in een Safetyflash.  
  
Certificaten onderaannemers. 
De WNA vraagt naar een betere opvolging van de nodige certificaten bij de onderaannemers. Bij Purchasing zou dit zijn 
opgenomen bij de contractbespreking. De WNA heeft bedenkingen of dit voor iedereen van toepassing is. 
  
Keuren van het gereedschap: Cibic – Telenet Wijgmaal. 
De WNA vraagt de nodige aandacht te schenken en twijfelt aan de correcte uitvoer van de keuringsfirma. 
  
Werfinstallaties ArcelorMittal Gent. 
De WNA vraagt naar de stand van zaken. Iedereen is ervan overtuigd dat de bestaande accommodatie volledig is versleten. De 
WNA dringt er op aan om zo snel mogelijk een beslissing te nemen. Volgens de directie moet Arcelor zelf nog een beslissing 
nemen. 
  
Sorteren van afval. 



De directie deed onderzoek. 
  
Europese richtlijnen voor dodemansknop. 
De WNA vestigde het vorige comité de aandacht op de tegenstrijdigheden met het VCA. De directie verwees toen naar een 
Europese richtlijn die zou bestaan. De WNA vroeg deze voor te leggen. Ten spijt kon dit niet gebeuren daar de info nog niet is 
verzameld. De WNA betreurt dit. De directie zal tegen het volgende comité de nodige info inwinnen en acties ondernemen 
indien nodig. 
  
Noodtrap sites. 
De WNA deed een oproep een onderzoek te doen naar de vluchtwegen of noodtrappen. Op de site te Aartselaar is een 
onderzoek lopende met een voorstel tot het plaatsen van een noodtrap langs de achtergevel. In Grimbergen is er al actie 
ondernomen.  
  
Mindervalidenlift. 
De preventieadviseur bevestigd dat de bekabeling vandaag werd aangepast en de bel voor de lift is opgenomen voor installatie 
door Facility. 
  
Attention. 
Eerst onderzoeken alvorens uit te vaardigen. Vb In dienst nemen van installaties van de klant door Fabricom personeel is ten 
strengste verboden. Er zijn collega’s die met de onderhoudsploegen van de klant meelopen en dit wel moeten doen. De 
preventiedienst kan dit niet volledig onderschrijven indien de nodige instructies en veiligheidskaarten van de klant niet zijn 
gegeven of doorgenomen. De WNA vraagt duidelijkheid voor diegene die betrokken zijn. 
  
Lichtmeeting Hoboken. 
De WNA vraagt om lichtmetingen uit te voeren in de hallen van Hoboken 
  
Werken aan asbestplaten. 
Bij de Posten werden werkzaamheden uitgevoerd in Gent en Tongeren. De WNA vraagt naar de info over de registratie van de 
asbest blootstelling. Fabricom personeel was al aan het werk terwijl een gespecialiseerde firma “De Meuter” de metingen 
kwamen doen. Terwijl onze collega’s in normale PBM’S aan het werk waren kwam de gespecialiseerde firma in "astronauten" 
pak de metingen doen. Dit bracht ongerustheid onder de collega’s. Er mocht gedemonteerd worden maar niks worden 
afgebroken waren de instructies. Voor de WNA is het duidelijk dat er een nultolerantie moet zijn. Een lijst met diegene die er 
aan werkten werd overgemaakt aan Mensura en zal ook worden overgemaakt aan het comité.  
  
Vervallen attesten. 
De WNA merkt op dat er weeral personen zijn waarvan de attesten zijn vervallen. Aangezien er duidelijke instructies bestaan 
kan er dan niet meer worden verder gewerkt. Het mag ook niet de bedoeling zijn dat leidinggevenden kunnen verhinderen dat 
de betrokkene naar een opleiding gaan. Bij vervallen van een attest moet er een automatisme worden voorzien.  
  
Stofwolk atelier Grimbergen en buigen van buizen zonder zandstralen. 
De WNA vestigt de aandacht dat bij betonwerken thv de buigmachines enorme stofwolken waren. Er mocht niet gesproeid 
worden om de filter bij de afwatering niet te verstoppen. Ook buizen die niet gestraald waren toen ze verhit werden brachten 
dampen met zich mee. De preventiedienst erkent dat er een éénmalig probleem was. 
  
Onderhoud voertuigen. 
De WNA verwijst naar sommige ongemakken die er zijn bij het wisseling van voertuigen. (Orde en netheid, onderhoud, 
herstellingen, keuringen, enz...) De directie vraagt om als een goede huisvader om te gaan met de voertuigen. De WNA merkt 
ook op dat men vb op ArcelorMittal Gent de mogelijkheid niet wordt geboden om tijdens de werkuren hun wagen te 
onderhouden. In vele gevallen krijgt men de opmerking dat men voor of na de uren moet gaan. Dit is niet de bedoeling volgens 
de directie.  
  
Autofoondoppen. 
Is er een mogelijkheid om de reinigingssets voor de optoplastieken in stock te houden? 
  
Chemische toiletten Distributie. 
Een WNA vraagt naar de stand van zaken. Indien het langdurige werkzaamheden in een appartementsgebouw betreft heeft de 
directie een overeenkomst met de syndicus van het gebouw dat de collega’s de toiletten mogen gebruiken. Voor 
werkzaamheden op de buiten is er geen oplossing. Voorlopig kan men binnengaan in gelegenheden zoals tavernes of 
benzinestations. 
  
Onderhoud tapijten Ukkel. 
Vorig jaar werden de tapijten gereinigd en de WNA vraagt dit te herhalen. Eveneens een herhaling van het reinigen van 
telefoons, toestenborden en monitors in de burelen. 
  
Opladen van bobijnen Aartselaar. 
De WNA vraagt of er mogelijk voor of na de uren bobijnen op een correcte manier kan gelost worden. De voorzitter is 
voorstander om de bobijnen rechtstreeks op de werven te leveren. Dit zal onderzocht worden. 
  
Plooitangen RIDGID. 
Plooien van buizen bij instrumentatie. Een 2 tal weken geleden werd de vraag gesteld om een beter model te gebruiken op de 
werven. 
De WNA vraagt naar de stand van zaken. 
 
 


