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23/06/2011 CPBW juni - De Montil Affligem. 
 
Hepatitis A. 
Binnen diverse diensten (Buildings en distributie) worden nog steeds mensen blootgesteld aan risico’s van 
afvalwatering enz….. Van de 18 personen die nog ingeënt moesten worden, zijn er al 11 ingeënt. In 
bepaalde gevallen weigeren ook personen om de inenting te krijgen, ook al worden ze blootgesteld. Vooral 
bij werkzaamheden in hospitalen en woonzones zou dit het geval zijn De WNA bemerkt om toe te zien dat 
diegene die deze werkzaamheden uitvoeren ook in orde zijn met de veiligheidvoorschriften. De directie 
bemerkt dat het toedienen van de injectie niet kan verplicht worden maar de personen indien wel kunnen 
gemuteerd worden naar andere werven. Dit omdat ze niet in orde zijn voor uitvoering van deze 
werkzaamheden. 
 
Containerpark Aartselaar. 
Volgende  week zal een nota worden verspreid aan het personeel op de site in Aartselaar. De instructies van 
de gebruiken worden opgehangen. Tegen het verlof zullen ook de belijningen in orde worden gemaakt. De 
WNA heeft daar twijfels over, aangezien de investeringsaanvragen die moeten uitgevoerd worden door 
Facility, blijvend op zich laten wachten. De voorzitter maakt zich sterkt dit te kunnen laten verwezenlijken. 
 
Lijst garages. 
De WNA vraagt naar de stand van zaken van de lijstverdeling van de garages die mogen aangedaan 
worden voor onderhoud , herstelling enz…. De OSS Manager bevestigd dat de nota klaar is en zal verdeeld 
worden. Het is de bedoeling dat de betrokken chauffeurs in de eerste plaats in kennis worden gebracht. 
 
Gebruik leeflijnen bij Industrie. 
In de eerste plaats is het niet de bedoeling dat leeflijnen door Fabricom personeel in Industrie worden 
gespannen. Dit is niet de core business van Fabricom. In andere divisies bestaan interne opleiding in 
tegenstelling tot Industrie. 
 
Vertrouwenspersonen. 
De WNA gaf een aantal opmerkingen door, waarbij het niet akkoord kon gaan. In de eerste plaats zijn de 
opmerkingen niet persoonlijk bedoeld maar kan een functie een struikelpunt zijn. De voorzitter zal de lijsten 
aanpassen en terug ter goedkeuring aanbieden aan het comité. Ter verduidelijking zijn er op heden geen 
vertrouwenspersonen zolang er geen overeenkomst is tussen Fabricom en het comité. Voorlopig kan 
Mensura worden ingeschakeld. 
 
Slijpmolens Fein bij HV. 
In navolging van de test die werd uitgevoerd in Wallonië in aanwezigheid van het comité, werd er geen 
goedkeuring gegeven om deze verder te gebruiken. Het gevaar is dat men niet kan garanderen dat de 
machine terug opstart. De WNA vroeg de leverancier te contacteren om na te gaan dit op te lossen. De H&S 
Manager dacht en vermoed dat dit geen probleem kan vormen de machines verder te gebruiken. De WNA 
kan zich met “denken en vermoeden” niet akkoord verklaren en geeft geen positief advies zolang er geen 
degelijk onderzoek is gedaan. De veiligheid moet totaal worden gegarandeerd. 
 
PBM’s. 
De WNA bemerkte het vorige comité dat vernieuwingen van PBM’s steeds moet gemeld worden aan het 
comité. De WNA constateerde dat dit niet steeds de waarheid is. De OSS Manager sluit niet uit dat er 
sommige gevallen waren maar beloofd toe te zien dit zoveel als mogelijk te voorkomen. 
 
Asbestprocedure. 
De directie overliep het vorige comité de procedure en de werkinstructie van werken met asbest. De WNA 
meldde dat bij het Fonds van beroepziekten een dossier kon gereserveerd worden. Een dossier is 
persoonlijk en kan door de betrokkene steeds opgevraagd worden. De directie en de dokter zullen degelijk 
onderzoek moeten doen daar geen overtuigend antwoordt aan het comité werd gegeven. 
 
Chauffeurs Categorie C. 
De WNA vroeg duidelijkheid over wie de 35u opleiding dient te volgen om wettelijk in orde te zijn. De 
preventiedienst haalde verschillende versies boven van gemeentediensten tot rijscholen enz… maar geen 
uitsluitsel. De preventiedienst deed navraag bij Syntra en FOD Mobiliteit. Die bevestigde dat diegene die de 
opleiding moeten volgen duidelijk beroepshalve chauffeur moeten zijn en diegene die enkel sporadisch met 
materiaal naar de werf rijden niet in aanmerking komen. Het gaat duidelijk om de chauffeurs van OSS, 
sommige bij RRE, Roads en Catenaire. Departementen zullen moeten onderzoeken wie de opleiding moet 
volgen en de WNA vraagt met aandrang de opleiding van start te laten gaan. De WNA bemerkt dat het ook 
niet de bedoeling kan zijn dat Polen en Roemenen later de Fabricom chauffeurs komen vervangen, omdat 
ze niet in orde zijn. 
 
Lasschoen Mercurius. 
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Testperiode is lopende met voor en tegenstanders over de comfort van het dragen van deze schoen. Het 
ongemak zou de gesp zijn op de schoen. Eind juni zal dit afgesloten worden en een beslissing genomen.  
 
Verlichting 150-ton hal. 
De investeringen en offertes werden opgevraagd voor de aanpassing van de verlichting in de hal. Er is geen 
budget voorzien dit jaar. 
Betreft de aanpassingen van een nieuwe refter lijkt dit in de grotere planning te staan, waar ook de vloeren 
enz … een deel zullen van zijn. Later meer daarover  
 
Stellingkeurders. 
180 personen werden opgeleid. De WNA vraagt in welke afdelingen deze zitten om een duidelijk beeld te 
krijgen. Voor dit jaar zijn er geen aanvragen gebeurd. 
 
Draagtas Piping. 
Evaluatie – Voorkeur is diegene die vandaag voorradig zijn. 
Bij beschadiging onmiddellijk laten herstellen of vervangen. 
 
Slipkoppeling: Bosch 
De WNA vraagt ook andere modellen na te zien en te voorzien van dit. De OSS Manager bevestigd dit 
algemeen door te trekken op alle machines, ongeacht welk merk. 
 
Hogedrukreiniger – carwash. 
De directie gaf een negatief advies om hogedrukreinigers te voorzien op de sites. Er is geen 
milieuvergunning  afgeleverd. Een fractie bevestigd dat er in de buurt van Dobbelenberg een carwash met 
een formule bestaat dat Fabricom personeel met een voertuig van Fabricom hun voertuig mogen laten 
wassen. De directie is daarvan niet op de hoogte dat dit al jaren wordt gebruikt en zal dit nagaan. 
 
Bevuilde medische bussen. 
De WNA maakte de opmerking dat de bussen in Genk te wensen overlieten. Enkele weken geleden werd 
terug een bus voorzien op de site Grimbergen, waarbij de WNA (ACV) niet meer zal toelaten de mensen in 
deze omstandigheden het medisch onderzoek te laten ondergaan. De mensen moeten namelijk hun 
schoenen uit doen om de bus te betreden. Het personeel moet een urinestaal afgeven en soms wordt er dan 
ook “naast de pot geplast”. Ten spijt. Gezien de vloer met urine is besprenkeld en daar dan de mensen met 
hun kousen inlopen, is dit niet toelaatbaar. Mensura laat de schoenen uitdoen, omdat deze soms met vet e.a 
zijn besmeurt. De WNA waarschuwt dat indien deze toestanden nog gebeuren iedereen de bus zal uitgaan. 
Ook werden er personen opgeroepen die 2x op korte termijn een medisch onderzoek moesten ondergaan. 
De voorzitter kan zich akkoord verklaren dat de bussen proper dienen te zijn. 
 
Toiletten EAT Grimbergen. 
De WNA doet een oproep om de toiletten met aandrang aan te passen en te herstellen. Toiletten staan los, 
deuren sluiten niet af, afzuiging werkt niet enz…. Facility zou reeds op de hoogte zijn gebracht en bracht de 
herstelling nog niet in uitvoering. De WNA bevestigd dat er niet veel opties zijn. Herstellen of afsluiten! 
 
Vloer refter Grimbergen. 
De WNA deed de opmerking dat de situatie van de refter te Grimbergen onaanvaardbaar is. De tegels en 
vloer zijn reeds meer dan 1 jaar wachtende voor herstelling. Men verwijst dat op de activiteit de pijl, mensen 
getuige waren over het image van ons bedrijf. De plaatselijk leiding is wachtende wanneer Facility de 
herstellingen zal doorvoeren. 
 
Koffieapparaten kleppenatelier Zwijndrecht. 
De WNA bemerkt dat er reeds een aantal maanden problemen zijn met het koffieapparaat in de 
kleppenatelier. Verschillende diensten kwamen reeds nazien van wat de oorzaak zou kunnen zijn. Op heden 
wordt er veel tijd verloren daar het personeel zich dient te verplaatsen naar andere plaatsen. De 
Maintenance Manager erkent het probleem en bevestigd dat het debiet van aanvoer water te laag is. Dit 
heeft men ook bij de toiletten op de site. Er zal een bijkomende kleine compressor geplaatst worden. 
 
Openstaande vacature preventiedienst. 
De H&S Manager bevestigd dat er vacatures zijn waarbij al een paar kandidaten werden weerhouden door 
het interim bureau en in de komende dagen gesprekken zullen plaatsvinden met mogelijke kandidaten. 
 
Huren van hoogtewerkers. 
In navolging van het onderzoek van het ongeval met een hoogtewerker vestigt de directie nogmaals de 
aandacht erop dat iedere ver/huren van materiaal OSS moet passeren. De WNA vraagt aan de directie dan 
ook op te treden bij misbruiken. 
 
Ergonomische stoelen. 
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In samenspraak met de operationele verantwoordelijke en preventieadviseur, kan deze worden besteld. 
 
Branddeur Grimbergen. 
Op de site Grimbergen is deze gelegen tussen de atelier en de toegang tot de bureaus. 
 
Veiligheidsvoorschriften / Communicatie met onderaannemers. 
Daar men meer en meer vreemde nationaliteiten op de werven aantreffen, vroeg de WNA of de toolbox-
meetings duidelijkheid brengen aan onderaannemers. De Maintenance Manager bevestigd dat de toolbox-
meetings werden vertaald. De WNA vraagt of niet automatisch, vb de Engelse vertaling kan gebeuren op 
bepaalde projecten. 
 
Besparing op vuilzakken. 
Een fractie deed de opmerking en vraagt om een uitbreiding van dit ongemak bij bepaalde Divisies. Dit uit 
veiligheidsoverwegingen. 
 
Project sorteren op de site Zwijndrecht 
Dit zou reeds moeten lopen op de site van Zwijndrecht maar is nog niet in uitvoering. 
 
Drugs en alcoholbeleid. 
De directie doet een oproep om de werkgroep terug op te starten die het model koos. Dit zal na het verlof 
plaatsvinden. De fracties verwijzen naar het model wat is gekozen, wat geen sanctiebeleid kan zijn. Later zal 
dit worden besproken in de ondernemingsraad. (Arbeidsreglement). 
 
Persoonlijke dossiers. 
De WNA vraagt wat er gebeurt indien men een medisch dossier heeft via Fabricom bij Mensura, en het 
bedrijf verlaat. De dokter bevestigd dat dit dossier steeds kan ingezien worden of via de huisarts worden 
opgevraagd. 
 
Wastafel Genk. 
De WNA vraagt om in het magazijn te Genk een wastafel te voorzien en aan te sluiten. Cofely heeft reeds 
nota genomen en is ter plaatse geweest. Ook OSS en de preventiedienst ziet het voordeel en de noodzaak 
ervan in. Nu moeten de magazijniers met vuile handen hun  computers bedienen. De investering zou zijn 
geweigerd door de Facility Manager. De WNA verwijst dat besparingen ten koste van veiligheid en hygiëne 
geen optie kan zijn en dat verantwoordelijken / directieleden dit niet mogen vertragen. 
 
Gasfles (Zwijndrecht). 
De WNA verwijst naar de opmerkingen die reeds werden gedaan, waar men constateert dat gasflessen op 
plaatsen staan aan evacuatietrappen of op plaatsen waar ze niet veilig staan. De WNA bemerkt dat het geen 
speelbal wenst te zijn tussen veiligheid en 3232 (Facility) Dit werd reeds herhaaldelijk gemeld maar geen 
gevolg aangegeven. 
 
Perimeter: Wat is Arbeidsongeval en wat is Woon / werk. 
De WNA vraagt duidelijkheid van wanneer een ongeval woon/werk verkeer is of wanneer het een 
arbeidsongeval is? De interpretaties liggen verschillend bij de activiteiten die men uitvoert. Voor de 
betrokkene is er geen verschil enkel wordt woon/werk verkeer niet opgenomen in de Fabricom statistieken. 
Dit geeft een verdoken beeld naar de klanten. 
 
Orthopedische schoenen. 
Naar aanleiding van de dotatielijsten die werden opgemaakt, heeft iedere werknemer recht op 2 paar 
schoenen. De WNA vraagt indien men aangepaste schoenen op doktersvoorschrift dient te dragen er ook 
een 2e paar kan voorzien worden. 
 
Site Desteldonk. 
De verhuis van Oostakker naar de nieuwe locatie heeft gedeeltelijk plaatsgevonden met vele gebreken. 
Volgende gebreken werden al doorgegeven. Beperkte verlichting in de atelier, geen noodverlichting, 
verwarming lijkt niet voldoende in magazijnen, toiletten te weinig, vraag of er een milieuvergunning is voor de 
spuitcabine, EHBO lokaal, evacuatie en brandploeg, brandblussers, ventilatiesysteem, parking steeds volzet 
met vreemde vrachtwagens enz…..  
 
Brandjes op de site Ford Genk. 
De WNA vraagt naar de doofpot operatie van 2 brandjes op de site Ford Genk. Brandweer heeft een 
tussenkomst gedaan enz… De WNA vraagt naar de sportiviteit van de leidinggevenden ter plaatse, daar 
niemand van de sociale partners op de hoogte is gebracht. 
 
Parking Aartselaar. 
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De WNA vraagt om de parking ordelijk en net te laten en de aanpassingen die moeten gebeuren dan ook 
zovlug mogelijk te laten uitvoeren. 
 
Noodtrappen sites. 
De WNA vraagt de stand van zaken in verband met de noodtrappen die moeten aangepast of geplaatst op 
de sites. De directie bevestigd nog een aantal stappen te moeten ondernemen. 
 
Dakwerken Grimbergen - Asbestplaten. 
Zonnepanelen zijn geplaatst en een paar asbestpanelen moeten worden verwijderd. 
ATV is de verantwoordelijke aannemer, en de verwijdering van de platen worden door een onderaannemer 
(Polydak) uitgevoerd. Veiligheidsplan was aanwezig. Risicoanalyse van de onderaannemer bleek 
tegenstrijdig te zijn met het Fabricom gebeuren. Er werden een paar gebreken vastgesteld. 
 
Evacuatieoefeningen 
De WNA vraagt de uitnodiging vroeger door te geven aan de comitéleden die waarnemer zullen zijn op een 
oefening. 
De directie zal rekening houden voor het verder verloop op de andere sites. 
 
Defibrillator. 
Is voorzien in Zwijndrecht en Aartselaar en zal op de ander sites ook worden voorzien. 
Er zijn ook mensen die een opleiding mochten genieten 
 


