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Volgende punten hadden nog geen gevolg gekregen: 
 
Sorteren van afval – Containerparken 
De vorige vergadering werd een uiteenzetting gedaan door de milieucoördinator, en het akkoord gevraagd 
voor de borden die moeten aangebracht worden. Op alle containerparken binnen de Fabricom sites zullen 
dezelfde borden worden aangebracht. Dit punt kan worden afgesloten als de borden daadwerkelijk zijn 
geplaatst. 
 
Gebruik leeflijnen bij Industrie 
Binnen Industrie mag men zelf GEEN leeflijnen spannen. Er is een Attention opgesteld die verdeeld zal 
worden. 
 
Slijpmolens Fein 
Deze week werden er weeral slijpmolen van het Fein aangetroffen bij Buildings. De OSS manager bevestigd 
nogmaals dat er in het magazijn van OSS Zwijndrecht geen voorradig zijn. Op 16/11 is er een onderhoud 
met de leverancier en de Safety manager voorzien om een oplossing te bieden aan de ongemakken van dit 
type slijpmolens. 
 
Procédure asbest 
De vorige opmerkingen van de WNA zijn opgenomen in de procedure. De directie vraagt om de procédure 
door te nemen. Volgens de WNA is er maar één stelregel en dat is: "indien er maar een vermoeden zou zijn 
van asbest moet men de werkzaamheden stoppen". 
 
Werkkledij 
De OSS manager bevestigd dat de kledij voor de jaarwissel zal binnen zijn. Wat betreft de dameskledij zal 
met de leverancier worden afgesproken om een juist model te vinden binnen het nieuwe gamma. De 
levertermijn is hetzelfde als voor de andere kledij. 
 
Wastoer 
Resultaat is dat de deelname in stijgende lijn is. De WNA merkt op dat er nog Departementen zijn waar de 
deelname aan het wassysteem van Fortex zeer laag is. Er moet geijverd worden dat niemand nog zijn 
werkkleren thuis laat wassen. 
 
Fleece 
De verdeling verloopt naar wens maar de eerste verkeerdelijk gebruik wordt al geconstateerd. Er zijn fleeces 
die verbrand binnenkomen omdat ze niet ONDER de werkkledij is gedragen. Slijpen, branden enz… is totaal 
uit den boze. 
 
Reiniging vrachtwagens 
Er zal een lijst verdeeld worden met locaties in Vlaanderen en Wallonië waar camions, camionetten en 4x4's 
kunnen worden gewassen. De WNA vraagt om de lijst door Fleet te laten opnemen bij de boorddocumenten. 
 
Planning herstellen trappen IVECO 
Naar gelang de aard van de herstelling of het volledig vervangen van de trappen zal een planning opgesteld 
worden. Het binnenroepen van de voertuigen moet ook passen in de operationele planning. 
 
Hoogtewerkers 
Weeral werd er een hoogtewerker in slechte staat afgeleverd door Autoviger. Deze is teruggestuurd. Op 
vraag van de WNA waarom er nog steeds met deze leverancier gewerkt wordt antwoordt de WGA dat er 
maar weinigen zijn die deze verhuren. Totdat onze eigen hoogtewerkers geleverd worden is Fabricom wat 
afhankelijk van deze firma. 
 
Tilsysteem gasflessen 
Een tweede lasdiesel werd voorzien van dit gasflessen tilsysteem. De afspraak is gemaakt om indien de 
lasdiesel operationeel is deze met de leden van de fracties te gaan bekijken. 
 
Vloer en betegeling Grimbergen 
Na twee jaar is de vloer van de refter in Grimbergen eindelijk hersteld. De herstelling van de wandtegels zal 
opnieuw gedaan worden. 
 
Lavabo magazijn Genk 
Deze is geplaats en aangesloten. 
 
Waterfontein refter Aartselaar 



Deze is geplaatst maar nog niet aangesloten. 
 
Site Desteldonk 
De aanpassingen zullen zoals vooropgesteld volgende week worden afgewerkt. 
 
Toegang Zwijndrecht gehandicapten 
Er zal aan de zijkant van de inkomtrap een hellend vlak worden voorzien. 
 
Lege paletten inkom Ukkel 
De WNA bemerkt dat er nog steeds lege paletten worden aangetroffen in de gebouwen te Ukkel. Deze 
werden verhuisd naar de garage en nu terug in de gangen. 
 
Geurhinder refter Ukkel 
De geurhinder werd gedetecteerd in een oude refter van de directie en is gereinigd. 
De WNA verwijst dat de deuren die tussen garage en restaurant werden geplaatst steeds blijven openstaan. 
Gevolg is dat uitlaatgassen binnen het restaurant komen die hinderlijk zijn. 
 
De WNA vraagt de directie de overweging te nemen om de tapijten terug te reinigen. Nu komen er klachten 
dat er op verdiepen 1, 2 en 3 men jeuk zou krijgen. 
 
VCA basis 
Vanaf 2012 zal men twee dagen voorzien voor deze opleidingen. 
 
Werf Rubis 
Op vraag van de WNA ging de dokter en de preventieadviseur ter plaatse om afspraken te maken met de 
plaatselijke preventiedienst. 
De WNA stelt dat onze mensen zich zelf moeten informeren wat er scheelt als de Ribus medewerkers hun 
maskers opzetten. Dit is niet normaal. Indien er werkzaamheden gaan gebeuren door Rubis personeel 
moeten deze onze mensen alvorens hun werkzaamheden aan te vatten verwittigen. Desnoods zullen we de 
site verlaten. De preventiedienst neemt nota en zal dit opnemen met de betrokkenen. 
 
Valharnas 
De WNA vraagt aandachtig te zijn voor de houdbaarheidsdatum van de valharnassen. Deze mogen maar vijf 
jaar gebruikt worden en dienen dan vervangen te worden. 
 
Buildings 
De WNA constateerde dat er binnen Buildings nog steeds mensen met hoogtewerkers werken die geen 
opleiding hiervoor gekregen hebben en dus geen attest hebben. 
 
Contractordorp ArcelorMittal Gent 
Op ondernemingsraad werd gisteren de aandacht geschonken over de schandalige toestand waarin de 
containers zich bevinden. De directie zal actie ondernemen. 
 
Toegangs tot de site Lummen (na de uren) 
De directie is reeds in kennis en zal dit onderzoeken. 
 
Dotatielijsten nieuwe werknemers 
In navolging van het vorige comité de vraag of mensen die altijd buiten werken automatisch te voorzien van 
termish ondergoed. 
 
Verlichting Parking Aartselaar 
Op de zijingang die naar de parking loopt moet deze nog worden aangepast. 
 
Consultatie van comitéleden bij aanwerving van preventieadviseur 
In de wet welzijn staat dat alvorens een preventieadviseur in dienst wordt genome men de goedkeuring dient 
te krijgen van het comité. Er is steeds een proefperiode van 3 maand en tijdens deze periode zal een 
voorstelling gebeuren. Daarna kan men een contract geven voor het bedrijf. 
 
Vervaldatum op snij en slijpschijven 
De aandacht wordt gevestigd dat daar ook een vervaldatum op staat. 
 
Verhuis Zele (milieu) 
De gebuur zou op de site van Zele een straalbedrijf zijn. Gevolg dat een dikke laag stof op alle materialen 
ligt. De WNA vraagt alvorens de verhuis te laten doorgaan de materialen worden gereinigd. Zo is de nieuwe 
site vrij van ongemakken.   
 
 



Interesse van kaderleden op de onthalen 
De WNA vraagt of er desinteresse is in de veiligheids onthalen voor kaderleden. 
Men moet vaststellen dat er weinig collega’s aanwezig zijn op de onthalen. 
 


