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De werknemersafvaardiging (WNA) wenst er allereerst de aandacht op te vestigen dat het Jaarverslag 2010 
van de Interne en Externe Dienst Preventie, welk vóór 1 april 2011 dient overgemaakt te worden aan de 
Federale overheidsdienst, niet zal accepteren. Reden is dat er teveel informatie onjuist is of ontbreekt. De 
directie zal dit onderzoeken en aanpassen.  
 
Hepatitis A. 
De WNA vroeg het volledige personeel in te enten tegen Hepatitis A. De directie wenst hier geen gevolg aan 
te geven. Volgende risicogroepen worden nu al opgevolgd: afvalwater, metro, waterzuiveringinstallaties, 
waterways en hospitalen. Er zijn occasionele werven die niet kunnen worden voorzien van een vaccinatie.  
 
Veiligheidopleidingen Cat. C. 
De directie verwees het vorige comité naar een nieuw KB van 08.02.2011. Dat bepaalt dat indien “chauffeur” 
zijn geen hoofdactiviteit er geen verplichting tot opleiding kan opgelegd worden. De WNA merkt op dat indien 
men met een vrachtwagen naar het werk en eventueel tijdens de dagtaak naar verschillende werven moet 
rijden ook in orde moet zijn. Dat zouden de uitzonderingen zijn die voor 2016 de nodige opleiding moeten 
krijgen. De praktijk toont aan dat vanaf nu ieder rijbewijs C verloopt op 09.09.2016.  
   
Bedrijfsvoertuigen. 
De OSS Manager betreurt het dat het blijkbaar onmogelijk is door Fabricom Fleet om een lijst van courante 
garages ter beschikking te stellen.  
 
Spannen van leeflijnen. 
De directie zal een uiteenzetting doen in april van welke soorten leeflijnen er bestaan. Het is nu al zeker dat 
het bij Industrie verboden is zelf leeflijnen te spannen dit in tegenstelling tot HV. 
 
Pesten op het werk. 
De WNA vraagt om de procedure op te nemen in een Safety Flash en niet de tekst te herhalen zoals hij in 
het arbeidsreglement staat. 
 
Opvolging evacuatieoefening door een beperkte afvaardiging. 
De directie vraagt om per fractie een aantal namen door te geven. 
 
Opleidingen onderaannemers en interims. 
Dit is beschreven in het contract - Onderaannemers bevoegdheids en bekwaamheidscertificatie. 
 
ArcelorMittal Gent. 
De werfinstallatie wordt vervangen. Fabricom is wachtend op het model welk ArcelorMittal zelf later wenst 
aan te schaffen om op hun site te plaatsen.  
 
Sorteren van afval. 
De directie zal nazien op welke sites het nuttig is om afval te sorteren. Dit zal in de komende weken 
afgerond worden. 
 
Europese richtlijn machines. 
Voor slijpmachines is het duidelijk dat er geen vergrendelbare knop mag voorzien. Voor wipzagen 
bijvoorbeeld mag dit wel. Voor boormachines is er nog geen duidelijkheid. Tegen de volgende vergadering 
zal er door de directie duidelijkheid bracht worden. 
 
Toolboxmeetings. 
De WNA vestigt er nogmaals de aandacht op dat sommige operationelen de toolboxmeetings als belachelijk 
behandelen. Het niveau van deze operationelen wordt in vraag gesteld. Er zijn aanwijzingen dat er valselijk 
handtekeningen worden gebruikt of dat er "in opdracht" (i.o.) getekend wordt. Op overzichten van de 
preventiedienst komen mensen voor die als aanwezig werden opgegeven terwijl ze niet aanwezig waren. De 
WNA vraagt naar de handtekeninglijsten. Indien er kan aangetoond worden dat er valselijk wordt gehandeld 
zal de directie haar verantwoordelijkheid nemen en de nodige acties ondernemen. In tegenstelling tot de 
vorige opmerkingen zouden bij Telenet wel de nodige toolboxmeetings worden gegeven.  
 
Reinigen PC's en telefoons. 
Normaal gezien zou dit 1 maal per jaar gebeuren. 
 
Bobijnen transporteren na de werkuren. 
De directie stelt een nieuw model van hefgereedschap voor om kleine bobijnen (tot 200 kg) te transporteren. 
Voor zwaardere bobijnen dient er een afspraak gemaakt te worden voor een heftruck. 
 
Plooitangen Swagelok. 



Dit merk van plooitang is ter beschikking het magazijn. Een lijst met diameters zal verdeeld worden. 
 
ISO 14001. 
De WNA vraagt een meer gedetailleerde informatie en uiteenzetting te krijgen inzake deze ISO. Alsook een 
uitgebreidere informatie over Samurai@work. 
 
Lichte werkkledij. 
De WNA vraagt een stand van zaken ivm het pilootproject op Nyrstar. De bedeling is met een aantal weken 
uitgesteld. Ook wordt er gevraagd om de procedure te onderzoeken voor de papierfabrieken in België. 
 
Asbestlijst. 
De WNA vraagt of de lijst met mensen die betrokken waren bij de asbestactiviteiten te Gent en Tongeren 
werd overgemaakt aan Mensura. Mensura is op de hoogte en in het bezit van een gedetailleerde lijst. 
 
Vertrouwenspersonen. 
De directie meldt dat de Sociaal Assistente zich terugtrekt als vertrouwenspersoon. Mensura blijft de 
externe, onafhankelijke dienst. Een lijst van vertrouwenspersonen wordt voor advies voorgelegd. De directie 
vraagt indien er opmerkingen zijn deze door te geven. De betrokkenen zullen een korte opleiding genieten. 
 
Huisvesting en respect voor personen die in het buitenland werken. 
De WNA vraagt de directie het nodige respect aan de dag te leggen voor personeel wat in het buitenland 
werkzaam is. Er worden nu logementen aangetroffen met uitwerpselen van ongedierte. De WNA vraagt 
alvorens personen af te vaardigen de nodige onderzoeken te doen. De directie doet onderzoek.  
 
Procedure elektrisering. 
Deze procedure zal worden uitgebreid en er zal later op terug gekomen worden. 
 
Onderlinge samenwerking preventieadviseurs. 
De directie zegt dat er beslist is dat de aanspreekbare preventieadviseur deze is waar de werkzaamheden 
uitgevoerd worden. Dus deze welke de betrokken activiteit opvolgt. 
  
Hogedrukreiniger per site. 
De WNA vraagt of er op elke vaste site een hogedrukreiniger kan aanwezig zijn om bedrijfswagens te 
wassen. 
  
Ladders. 
De WNA kan niet akkoord gaan met de aankoop van een bepaald model van ladder. De ladder was gekeurd 
door CIBIC ondanks er een aantal zeer onveilige aspecten waren. De OSS Manager zal onderzoeken hoe 
en waar deze aankoop tot stand gekomen is. Hij haalt ook aan dat communicatie tussen OSS Oostakker en 
OSS Zwijndrecht belangrijk is. Er hadden ondertussen ongevallen kunnen gebeuren. 
 


