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Containerpark Aartselaar. 
De nota met instructies werd verstuurd, maar de borden zijn nog niet aangemaakt. Binnen een korte termijn 
zullen de borden geplaatst worden. 
 
Inentingen tegen Hepatitis A. 
De WNA merkt op de bij Buildings in de ziekenhuizen nog werknemers zijn die niet ingeënt zijn. De H&S 
Manager bevestigd dat er nog 18 arbeiders zijn die eerstdaags zullen ingeënt worden. Het is geen probleem 
van kostprijs. 
 
Tillen gasflessen. 
De bedoeling is om een gasfles op een veilige manier op een lasdiesel te plaatsen. Blijkt dat er een te 
beperkte veiligheidsmarge van 20kg draagkracht overschiet. De H&S Manager zal verder onderzoek doen. 
 
Bedrijfsvoertuigen. 
De WNA vraagt of de betrokken chauffeurs in kennis werden gebracht. De OSS Manager verwijst dat er al 
vele verslagen bestaan en iedereen in kennis moet zijn. De WNA vraagt de gekende chauffeurs in kennis te 
brengen. De directie gaat akkoord. 
 
Gebruik leeflijn. 
De H&S Manager doet een uiteenzetting van de op de markt zijnde leeflijnen met hun gebruiken. Voor 
sommige leeflijnen bestaan er interne opleidingen die herhaaldelijk worden gegeven aan de mensen. 
Er worden niet altijd leeflijnen gespannen. Bij korte werkzaamheden kunnen ook klaphaken worden gebruikt. 
 
Pesten op het werk. 
De directie doet een toelichting over de nota die werd opgenomen in de Safety Flash. De WNA verwijst dat 
de tekst ongelukkig is verwoord en in tegenstelling is met het arbeidsreglement. 
 
Vertrouwenspersonen. 
De bedoeling is dat deze mensen het vertrouwen moeten hebben van de collega’s. De WNA adviseert om 
een aantal functies niet te weerhouden als vertrouwenspersoon. 
 
Klein elektrisch gereedschap. 
De WNA werd door de directie uitgenodigd om een uiteenzetting te krijgen van slijpmolens, waaronder FEIN. 
Het probleem is dat de machines kunnen opstarten buiten de wil van de gebruiker. Onze fractie kan zich niet 
akkoord verklaren dat er binnen HV Lines nog wordt gewerkt met deze machines. 
 
Studie verlichting in Hoboken. 
Een offerte is binnen en de IO manager zal deze bekijken. Deze verlichting staat los van de andere 
investering die voorzien zijn in Hoboken. 
 
Procedure asbest. 
De H&S Manager geeft een uiteenzetting over het uitgangspunt dat ”asbestwerken” niet door ons worden 
uitgevoerd tenzij binnen strikte voorwaarden. 
 
Opleiding chauffeurs categorie C. 
De WNA vraagt duidelijkheid of de opleiding moet voorzien worden door Fabricom. Een attest van 
vakbekwaamheid moet kunnen voorgelegd worden indien men dag dagelijks met een vrachtwagen voor 
Fabricom rijdt. De gemeentebesturen geven niet dezelfde uitleg en dit brengt verwarring met zich mee. De 
WNA stelt voor om Fabricom Fleet erbij te betrekken om de juiste info op te vragen. De H&S Manager nam 
contact op met een rijschool die de versie van Fabricom bevestigd. 
 
Werkkledij. 
De testfase bij Nyrstar Balen is lopende en een evaluatie moet nog opgemaakt worden. Bij Infra zijn ook 
twee testwerven. 
 
Hogedrukreiniger. 
De directie zal hier niet op ingegaan omdat de milieuvergunningen in de diverse sites in het gedrang komen. 
 
Ladder. 
Er waren drie van deze houten ladders in omloop, maar deze zijn allemaal uit omloop gehaald. 
 
Manipulatie cellen en transfo’s bij Distributie. 
De testfase is achter de rug en de beslissing moet door de betrokkenen genomen worden. Een hijshaak 
direct in het betonnen plafond voorzien wordt door Eandis niet weerhouden omdat deze dan periodiek 
gekeurd moet worden. 



 
Geur in kelder en refter Zwijndrecht. 
De geurhinder die optrad in de refter te Zwijndrecht is doorgegeven en zal opvolging krijgen door de H&S 
Manager ter plaatse. 
 
Steviger draagtassen. 
De OSS Manager zal een paar modellen voorstellen en later een keuze maken. 
 
Werkkledij. 
De WNA merkt op dat er door Fortex slechte herstellingen werden afgeleverd. Deze herstellingen zijn 
Fabricom niet waardig. 
 
Kleur fietsen. 
Een WNA vroeg om fluo kleurige fietsen te kunnen afleveren in plaats van de zwarte van vandaag. De 
directie wenst daar niet op in te gaan. 
 
Vacature preventieadviseur Buildings. 
De directie heeft de komende dagen een onderhoud met twee kandidaten. 
 
Vervallen keuringsattesten. 
De WNA merkt op dat er vrachtwagens zonder keuringen rondrijden. Dit is onaanvaardbaar. De directie 
neemt nota en zal dit onderzoeken. 
 
Incident met hoogtewerker. 
Duidelijke afspraken dienen gemaakt te worden met betrekking op huren van materialen en voertuigen. Het 
huren van gereedschap of machines MOET ALTIJD via OSS gebeuren. De operationelen dienen dan ook de 
voorziene afspraken in acht nemen. De WNA vraagt nogmaals hun de aandacht hier op te vestigen. 
 
Ergonomische stoelen. 
Op de site Aartselaar werden een paar ergonomische stoelen afgeleverd. De WNA vraagt of dit wordt 
doorgetrokken naar de andere sites. Volgens de directie zou het kunnen gaan om een test. Bedienden met 
rugproblemen kunnen altijd een aanvraag indienen. 
 
Taal van onderaannemers. 
De WNA bemerkt dat anderstalige onderaannemers onze formulieren niet kunnen lezen en ze toch 
ondertekenen. Om veiligheidsreden stelt men de werking in vraag. Bij HV spreekt de verantwoordelijke van 
de onderaannemer Frans en worden de toolboxmeetings vertaald naar hun landstaal. 
 
Afvalcontainers Zwijndrecht. 
De WNA bemerkt dat er opmerkingen van Zwijndrecht komen omdat werknemers van Infra hun afval 
dumpen in de containers van Industrie. Volgens de directie is het duidelijk dat deze collega's hun afval 
gooien in de site het kortst gelegen bij hun werf. We zijn allemaal Fabricom werknemers. 
 
Afvalzakken. 
De WNA doet melding van besparing op afvalzakken voor werven. 
 
Investeringen. 
 
Beschermingspak voor Nyrstar omdat er een hoog zwavelzuur risico is. 
 
Investeringen Grimbergen. 
Twee brandstoftanks, kotterbank, elektronisch magazijn, vijf ruimtelijke rookafzuigmodules, compressor, 
vaste rookafzuiginstallatie, zonnepanelen. 


