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Site Braine l'Alleud 
De WNA vraagt of de signalisatie naar de site beter kan aangeduid worden. De Divisiemanager antwoord 
dat de gemeente weigert signalisatie te plaatsen. Er zal nog eens een aanvraag worden gedaan. 
 
Sorteren van afval op de sites 
Het proefproject om zelf papier naar de desbetreffende ophaalpunten te brengen zal in januari of februari 
2012 geëvalueerd worden.  
 
Slijpmolen Fein 
De WNA geeft positief advies aan de aanpassing die gedaan is op een proefmodel. Alle kleine Fein 
slijpmolens zullen gratis door de leverancier aangepast worden. De WNA vraagt om deze aanpassing zo 
vlug mogelijk te doen. 
  
Werkkledij dames 
Er is al een pascollectie besteld. 
  
Reiniging camions 
De adressen die kunnen aangedaan worden zullen bij de boordocumenten worden gevoegd. 
De WNA vraagt toch bijkomende adressen te voorzien in de regio Genk en Wijgmaal. Later zal een evaluatie 
worden gedaan van de bestaande adressen. In Genk is historisch al een hogedrukreiniger voorzien. Indien 
er op andere sites aanpassingen zouden gebeuren moeten deze wel binnen de bestaande vergunning en 
milieunormen zijn. Het is ook niet de bedoeling alle sites te voorzien van een dergelijk installatie. 
  
Tilsysteem gasflessen 
Het nieuwe systeem zal aan een beperkte CPBW delegatie voorgesteld worden.  
  
Site Desteldonk 
Vorig CPBW is genoteerd dat einde oktober alles afgewerkt zou zijn. Tot op heden is er nauwelijks iets 
gedaan. De WNA vraagt de directie om de druk op Facility op te drijven. De voorzitter zal de lijst met 
opmerkingen opvragen en voorzien van afwerkingsdata. De lijst zal naar de WNA verdeeld worden. 
  
Toegang voor gehandicapten site Zwijndrecht 
Een voorstelling van een architectenbureau wordt getoond. Volgens het plan zou de gehele voorzijde 
herzien worden. De preventiedienst merkt op dat het volledige afwateringssysteem zich onder deze trap 
bevindt. Zij zijn tot op heden nog niet betrokken geweest in de voorstellen. Andere mogelijk gevaarlijke 
situaties moeten herbekeken worden. 
  
Certificaat hoogtewerker Buildings 
De WNA merkt op dat indien dit attest geëist wordt door de klant er opleiding komt, anders niet. Meestal 
worden enkel de werfleiders opgeleid. Dit is niet de bedoeling. 
  
Lijst EHBO 
De WNA stelt dat na het voltooien van de opleiding de emblemen automatisch op de werkpakken door 
Fortex moeten voorzien worden. De directie zal dit doorgeven aan Fortex.  
  
Thermisch ondergoed 
Op vraag van de WNA zullen alle nieuwe medewerkers bij aanvang twee sets krijgen. 
  
Reiniging tapijten site Ukkel  
In de gemeenschappelijke ruimtes zullen de tapijten vervangen worden door nieuwe. 
  
Evacuatieoefeningen 
Site Aartselaar 
Sommige werknemers waren al buiten bij het eerste signaal. Het duurde te lang voor de receptie de telefoon 
opnam en alarm gaf. De ontruimingsploeg was niet altijd herkenbaar. Sommige werknemers bleven gewoon 
op kantoor. Volgens de WGA is dit onaanvaardbaar. De WNA vraagt een betere aanwezigheidsregistratie en 
een ander verzamelpunt aan de achterzijde van de site. 
Ukkel 
Sommige vertrokken al bij het eerste signaal. Het verschil in signaal is niet overal goed hoorbaar. Het 
gebouw was op zes minuten ontruimd. Aan de receptie was het nogal chaotisch. Dit zijn externe mensen en 
het zijn dikwijls verschillende. Deze mensen kennen onze procedures niet. Externen wilden het gebouw niet 
verlaten. Conclusie: de vluchtwegen zijn niet altijd gekend. Het alarmbord moet vergemakkelijkt worden. De 
ontruimingsploeg van de derde etage deed geen rapportering. Het zwakste punt was de receptie. 



De WNA stelt zich de vraag of de veiligheid van onze werknemers in handen mag zijn van externen die de 
procedures niet kennen. De WNA vindt het onbegrijpelijk dat verantwoordelijken hun mensen verhinderen te 
evacueren. Dit moet bij de top directie aangehaald worden als zware beroepsfout. 
 
CAO 100 - Preventie drugs en alcohol. 
Deze CAO richt zich tot het vastleggen van basisprincipes zoals sensibiliseren, preventie van het 
disfunctioneren, vorming en voorlichting van hulpverlening van dit ongemak. Bij overtreding van de 
basisregels zal men beroep doen op de afspraken vastgelegd in het arbeidsreglement. Een bijkomende 
verduidelijking zal opgemaakt worden. In tegenstelling tot het akkoord van deze week was er een 
minderheidsvakbond die zich niet wenste aan de afspraken te houden van de werkgroep waar ze zelf ook 
deel van uitmaakten. Tot grote ergernis van de andere vakbonden en directie. Uiteindelijk werd er een 
algemeen positief advies. Volgende fase is het advies van de ondernemingsraad. 
 
Powerheart 
Fabricom heeft defibrillators op de tien grootste sites geplaatst. 
  
Site Haren - Dobbelenberg 
De WNA vraagt om deze site een grondige opfris beurt te geven. 
 
Waterverdelers site Ukkel 
Er zijn waterverdelers die lekken op de vloer met mogelijk uitschuiven als gevolg. 
  
Site Saint Gilain 
De branddetectie is niet in orde er zijn geen brandblussers. Er is maar een zekeringkast van 20A. De 
Departement Manager en de Site Manager zijn hierover aangesproken. Volgens de Divisie Manager is dit 
een gehuurde site. Hij heeft deze opmerkingen zelf al gemaakt. De preventieadviseur heeft ook al een 
verslag opgesteld. Nu dit in het verslag van het CPBW komt is actie te verwachten. 
  
Kick-off meeting 
De WNA vraagt waar deze doorgaan en wie er aanwezig is. 
De WGA antwoordt dat dit bij de klant kan zijn of ergens anders. Project- en werfleiding alsook leiding van 
de onderaannemers en de klant kunnen daar aanwezig zijn. Het is niet eenmalig, het zijn etappes. 
  
Attitude preventieadviseur na hoogtewerker probleem 
De WNA vestigt de aandacht dat er al 8 weken een ongemak is geweten door de werfleiding. De 
hoogtewerker vertoonde gebreken en de preventieadviseur werd ter plaatse geroepen. In eerste instantie 
gaf hij advies de werkzaamheden te stoppen, waarbij hij daarna oogluikend de werken liet verder gaan. Dit is 
voor de WNA onaanvaardbaar. Dit zal door WGA onderzocht worden. 
  
Slipkoppeling  
Geen enkele constructeur stelt een slipkoppeling controle voor. OSS vroeg aan de controleurs er uniform 
een test op te doen bij de controles. De machines gaan 2 maal per jaar binnen voor keuring.  
  
Werken met zware vracht /kraanwagen 
Er wordt afgesproken dat iedere bediener van dit type kranen op maat gemaakte oordopjes zal krijgen. 
  
Keuring CIBIC 
Keurders komen machines tegen die bij een vorige keuring al een rode sticker voor afgekeurd kregen. 
Volgens de WGA moeten deze toestellen onmiddellijk ter plaatste omgewisseld worden. 
  
Parking Aartselaar 
De WNA vraagt of de aanpassingen van de parking in het budget zijn voorzien. De voorzitter bevestigd dat 
de budgetbesprekingen lopende zijn en deze in rekening zal genomen worden. 
  
Overladen van camionette  
De WNA bemerkt dat er nog steeds voorbeelden zijn van overbelading onder druk van de leidinggevenden. 
De Departement Manager is er hier heel duidelijk in dat dit onaanvaardbaar is en gevallen die zich voordoen 
hem moeten overgemaakt worden. Er moet ook nagedacht worden hoe de inhoud van een camionette kan 
verminderd worden. Sommige medewerkers laten echt alles in hun camionette liggen. 
 


