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Dana Vrancken wordt voorgesteld als nieuwe preventieadviseur bij WAP en Offshore. Ze heeft haar bureau 
in Aartselaar. 
 
Slijpmolens Fein. 
De WNA vraagt de stand van zaken van de aanpassingen van deze machines. Het comité gaf de 
goedkeuring voor verder gebruik van de aangepaste versie. Tot vandaag zijn er 30 van de 100 machines al 
aangepast. Daar dit goede machines zijn ze in principe voor alle diensten bruikbaar. Vandaar de vraag om 
indien aangepast dit te kunnen doortrekken naar andere diensten en niet enkel naar High Voltage Lines. De 
afspraak is nu alvorens de machines uit te geven ze moeten aangepast zijn. 
 
Werkkledij dames. 
De WNA vraagt stand van zaken, en vraagt om geen onnodige tijd te verliezen. De Corporate H&S Manager 
bevestigd dat er de komende dagen een vergadering is voorzien met de leverancier. 
 
Trappen Iveco vrachtwagens. 
De Divisie Manager Distributie bevestigt dat de evolutie niet goed en te traag verloopt. Hij bevestigd dat er 
veel gebreken zijn aan de trappen van de vrachtwagens. De uitvoeringen en herstellingen zullen beginnen 
vanaf 1 februari. 
 
Lasdiesel ombouw gasfles tilsysteem. 
Een 10-tal diesels moeten nog omgebouwd worden maar zijn nu al op de werf. De afvaardigingen van de 
fracties gingen akkoord met de actuele uitvoering die werd gepresenteerd. 
 
Site Desteldonk. 
De aanpassingen zijn lopende, maar er moet nog veel gebeuren. De verlichting aan de achterzijde laat te 
wensen over en er wordt gezocht naar een zo efficiënt mogelijke oplossing. 
 
Opleiding van EHBO helpers Distributie. 
De WNA vraagt of men een bijkomende oproep kan doen om EHBO'ers te vinden binnen Distributie. Nu is er 
een onderbezetting. Tot op heden zijn er 3 personen waarvan 2 op de burelen. 
 
Opleiding hoogtewerkers Buildings. 
Voorlopig zijn er voldoende mensen opgeleidt. Enkele de bediener van een hoogtewerker moet een attest 
heben niet iedereen die in de kooi helpt. Verder worden er nog zes mensen voorzien om de opleiding te 
volgen. De geschrapte opleiding zal verder doorgaan. 
 
Toegang Lummen. 
De directie wacht de offertes af. 
 
Site Haren; 
De toiletten zullen opgefrist worden. 
 
Tapijt site Ukkel. 
De WNA vraagt of buiten de gemeenschappelijke ruimten ook de andere zullen aangepakt worden. De 
directie meldt dat dit niet aan de orde is. Er komt geen bijkomende diepreinigende cleaning. 
 
Site Saint Gillain. 
Logo’s en blusapparaten zijn geplaatst. Branddetectie is OK. Andere zaken zullen nog worden aangepast. 
 
Defibrilator. 
De batterij zijn weersbestendig maar de buitenste kasten zijn niet waterdicht. In Hoboken zal er afwel een 
dakje boven gemonteerd worden ofwel zal een andere locatie voor het toestel gekozen worden. Als alle 
toestellen zijn geplaatst zal ook de aanwezigheid buiten Fabricom bekend gemaakt worden. 
 
Thermisch ondergoed. 
De datalogus is aangepast. Daarna zal de matrix geactuliseerd worden. En vervolgens wordt de dodatielijst 
aangepast zodat iedereen bij aanwerving een set thermisch ondergoed kan krijgen. 
 
Overladen van vrachtwagens. 
De hiërarchie is terug op de hoogte gebracht dat dit onaanvaardbaar is. Men constateert dat de uitrustingen 
te zwaar zijn bij de aanvang. Er wordt verder onderzocht voor een optimale oplossing. 
 
Fabricom accomodatie bij ArcelorMittal Gent. 
E&I nam zelf de beslissing om containers zelf aan te schaffen en niet meer te wachten op de klant. De WNA 
vraagt dringend een oplossing te vinden voor Piping die niet onder de installaties vallen van E&I. 



 
Elektrische wagens. 
7 nieuwe wagens werden aangekocht om ingezet te worden werven en voor boodschappen op korte 
afstanden te doen. 
 
Asbestdossier Middelheim Antwerpen. 
Deze week is een vergadering doorgegaan met de federale overheid voor het dossier van ziekenhuis 
Middelheim. Daar werd een asbestdossier geopend en verduidelijkingen gevraagd. De Federale overheid 
heeft de werken gestopt, omdat een klacht werd ingediend bij de FOD. De WNA vraagt om de personen op 
te nemen in de asbestinventaris. De asbestprocedure zal aangepast worden. 
 
Psychosociale aspecten. 
De WNA vraagt of de stress-enquête nog zal doorgaan? De directie heeft de aanvraag gedaan om budget 
vrij te maken. Als de enquêtte nog doorgaat zal dit weer in in samenwerking zijn met de universiteit Gent. De 
vragen zullen op voorhand met ht CPBW bekeken worden. 
 
Maandverslag. 
De WNA constateert dat het niet volledig is en niet correct is en vraagt dat de directie opnieuw haar huiswerk 
maakt. 
 
Ongeval machine met oranje bandje. 
De preventiedienst doet een uiteenzetting van een ongeval waarbij een afgekeurde machine in was 
betrokken . De WNA vraagt dat de veiligheidshouding moet zijn dat onmiddellijk het werktuig moet 
verwijderd worden. 
 
Besmetting. 
De WNA vraagt de directie, preventiedienst en Mensura hun verantwoordelijkheid te nemen in volgend 
dossier. Het betreft overschrijding van opname van gevaarlijke stoffen. In een bedrijf in Antwerpen zijn 
opeenvolgende malen de grenswaarden van benzeen en gevaarlijke stoffen overschreden voor onze 
werknemers. Men moet constateren dat indien er urine of bloedstalen worden afgenomen voor onderzoek de 
personen in kwestie maanden nadien nog geen persoonlijk bericht mochten ontvangen van de 
geneeskundige dienst. Er zijn voorvallen waar de persoon in kwestie het moest vernemen van zijn 
werfleider. Daar dit een persoonlijke kwestie is heeft het bedrijf het beroepsgeheim te respecteren en dienen 
de uitslagen persoonlijk aan het slachtoffer worden kenbaar gemaakt. Op deze zelfde werf was er een 
voorval dat onze collega’s aan het werken waren terwijl een gaswolk aanwezig was. Totaal onaanvaardbaar. 
Op deze werf deed zich vandaag terug een overschrijding, waarbij de klant een vergunning afleverde dat de 
installatie vrij zou zijn, terwijl dit niet het geval was. Wordt vervolgd! 
 
Umicore Olen. 
In navolging van alle acties die reeds werden ondernomen door het ACV, wenst een fractie het voorval aan 
te kaarten. Onze fractie had reeds contact opgenomen met een toxicoloog en zal op hun beurt een 
informatie geven aan het personeel die op deze site werkzaam is geweest. Het zal vermoedelijk begin 
februari zijn dat deze sessie zal gegeven worden. De WNA merkt ook op dat de manier voor stalen af te 
geven soms niet correct werden toegepast. 
 
 


