
CPBW 20/05/2010. 
 
BA4 - BA5: Handtekening klant. 
Gezien de wetgeving dit niet vooreist zal ook het handtekening van de klant niet meer worden voorzien op het daarvoor 
gebruikte bekwaamheidsformulier. 
  
Kwaliteit medisch onderzoek. 
Op de Kerncentrale Doel (KCD) heeft een medisch onderzoek plaatsgevonden, waarbij de kwaliteit van het onderzoek 
zeer in vraag gestelt wordt. Sommige betrokkenen hadden blauwe plekken en andere hadden werkverlet.  
  
Sanitaire installatie Photovoltec. 
Er wordt terug een oproep om de werfaccommodatie te onderhouden. Een werfleider doed de schoonmaak van de toilet-
ten. Dit is niet accepteerbaar. 
  
Rondleiding plaatschaar. 
Zoals afgesproken heeft die rondleiding plaatsgevonden, waarbij er geconstateerd werd dat er geen risicoanalyse is uit-
gevoerd. Er wordt nogmaals de aandacht op gevestigd dat ook de werkplaats in Zwijnrecht de nodige risicoanalyse moet 
hebben. De verhuis van de werkplaats van Sint Job In 't Goor van Fabricom Maintenance nv (voorheen  Industry Servi-
ces) is bezig en de machines worden geplaatst . De delegatie van Fabricom Maintenance wensen wij ook op de hoogte 
te brengen. 
  
Toegang vóór en na de werkuren van de sanitaire installatie aan de werkplaats in Aartselaar. 
De interne situatie werd aangepast in de werkplaats van Aartselaar omwille van ontvreemdingen en verandering van de 
positie van machines. Het personeel dat er vóór de aanvangsuren binnen moet zijn kan de bestaande toiletten niet meer 
gebruiken omdat de deur gesloten is. Er is hun gevraagd het toilet in het dokterskabinet te gebruiken. Dit is niet hygië-
nisch en er liggen medicamenten. Daarom wordt er gevraagd om een melding aan de deur aan te brengen met een ver-
wijzing naar een ander sanitair lokaal. 
  
Verplaatsen van zware transfo’s. 
Cabines van voor 1983 moeten na onderzoek, en indien mogelijk, aangepast worden met haken. De nieuwe cabines zul-
len door EANDIS sowieso hiervan voorzien worden. 
  
Overbelasting van stopcontacten nieuwe werfaccommodatie Esso. 
Door de overbelasting van de contacten moeten deze uit dienst genomen worden of er moet beter opgelet worden wat er 
in geplugd wordt. 
  
Gebruik nieuwe ladders. 
Uniforme communicatie naar alle betrokkenen, van hoe het gebruik is binnen het bedrijf wordt voorzien. Er wordt van-
daag geopteerd voor het merk ”Martin”. Individueel zal men kunnen de aanvraag doen om eventueel een ander model te 
krijgen. Dit zal bepaald worden door de Divisieverantwoordelijke. 
  
Evacuatieoefening Ukkel. 
Er wordt gewacht op de situatie van de huurder van een deel van de gebouwen. Volgens de werknemersafvaardiging 
kan dit geen aanleiding zijn om de oefening niet te laten doorgaan. Een onvoorziene omstandigheid kan alleen maar een 
evacuatieoefening ten goede komen. 
  
Procédure vergunningen. 
Wie is aansprakelijk? Er wordt benadrukt dat als de klant een verantwoordelijke aanduidt van hun bedrijf, de collega’s 
van Fabricom niet onmiddellijk kunnen aansprakelijk worden gesteld bij het eventueel mislopen van een activiteit. Ter 
indekking is een vergunning steeds het middel op terug te vallen. Het moet de werknemers van Fabricom op het hart ge-
drukt worden dat ze enkel werken mogen uitvoeren als de werkvergunning volledig in orde is. 
  
Kledij zuurbestendig. 
Door het gevaar dat er bestaat in bepaalde bedrijven bij werken die Fabricom moet uitvoeren is er de aandacht om het 
personeel van Fabricom te voorzien van dezelfde kledij als deze van de klant. Het kan niet de bedoeling zijn dat een on-
geval wordt veroorzaakt omwille van het niet gebruik van de juiste PBM’s. Budget mag geen reden zijn voor het niet le-
veren van aangepaste PBM's. Indien dit de reden zou zijn voor het verlies van een project, is een mensenleven duurder 
dan de werkzaamheden. Er wordt eveneens onderzocht om aangepaste schoenen te geven aan personen die steeds in 
een zure omgeving moeten werken. Indien het zuur de aanleiding is van het verslijten van de schoenen moet er uitgeke-
ken worden naar de aangepaste modellen.  
  
Fietsstallingen. 
Op vraag van de fracties wensen wij graag in de fietsstallingen die er nu al zijn stopcontacten te voorzien om de accu’s 
van bepaalde nieuwe fietsmodellen te kunnen laden. 
  
Kledijgebruik door onderaannemers. 
Ten spijt moeten er geconstateerd worden dat er kledij van Fabricom met logo wordt gebruik door onderaannemers. De 
klant kan dit wel opleggen en de onderaannemer kan dit kopen bij Fabricom volgens contract. Indien dit wordt aange-
kocht bij Fabricom kan het niet de bedoeling zijn dat op andere projecten die niet van Fabricom zijn, onderaannemers 
lopen met onze werkkledij met logo. Indien deze dan omwille slechte kwaliteit van werkzaamheden worden doorgestuurd 
bij ons komen ze terecht bij andere opdrachtgevers met onze kledij. Indien ons personeel problemen ondervindt met het 
leveren van hun kledij door de wasronde en ze dan zien dat onderaannemers met kledij van Fabricom loopt brengt dit 
strubbelingen met zich mee.  
 


