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De vergadering begint met een minuut stilte voor Manuel Iturrospe en Jeroom Mattys, 2 collega’s die na een 
ernstige ziekte overleden zijn. Zij waren beiden tewerkgesteld bij de bovenleidingen, divisie RRE. 
 
 
 
Goedkeuring van het proces-verbaal. 
Op het verslag waren geen opmerkingen alleen enkele tegenstrijdige vertalingen . 
 
Maandverslag. 
Uit de bespreking van het maandverslag kunnen we onthouden dat, het rapport over het stressbeheer zal 
behandeld worden tijdens het Comité van juni en dat de Veiligheidscel vanaf 04/05/09 zal bestaan uit 3 
voltijdse medewerkers zijnde Alex Courtin (medische controle), Hilde Hermans (Veiligheidsopleidingen) en 
Ingrid Delange (administratieve ondersteuning) 
 
Arbeidsongevallen en statistieken. 
Veel arbeidsongevallen gebeuren bij het verlaten van de werfbarakken en bij het tillen van lasten wij vragen 
meer aandacht van de preventiedienst en toolboxen hieromtrent.  
Algemene bemerking bij het bespreken van de statistieken is dat wij op zeer goede weg zijn de target te 
bereiken. 
 
Algemene preventiemaatregelen. 
Wij vragen een aanpassing van de onthaalprocedure voor nieuwkomers, een eerste onthaal op de eerste 
werkdag op de werf en een tweede later op een bepaalde site. 
Toolbox-meetings moeten effectief en op een correcte wijze gegeven worden. 
Toepassing LMRA. 
 
Actieplans. 
Voorstelling over de stand van zake van het actieplan van Distributie. Hieruit onthouden we dat er 
verbeteringen zijn maar ze zijn niet duurzaam, dat er minder ernstige arbeidsongevallen zijn maar te veel en 
dat er op alle niveaus een mentaliteitsverandering moet komen. Sensibilisering is essentieel.  
 
OSS. 
Voorstelling van 2 volledig gerenoveerde wagons voor onze werknemers van de bovenleidingen. De voorzitter 
is zeer lovend over de realisaties van Marcel Goris, siteverantwoordelijke van Wondelgem. 
Negatief is dat er nog steeds problemen in bepaalde divisies zijn i.v.m. het ophalen en verdelen van werkkledij. 
 
Milieu. 
Erwin de Grieze geeft een voorstelling over het jaarrapport 2008.  
 
Varia. 
Begin mei zouden er renovatiewerken starten aan de sanitaire installaties te Grimbergen. 
Er zou een gaslek zijn aan een dichting aan de linkerzijde van oven 4 in de werkplaats te Grimbergen. 
Er is een nieuw toegangssysteem te Grimbergen spijtig genoeg zijn er nog problemen. 
In Aartselaar komt er een nieuw systeem voor het drinkwater. 
De procedure voor het herstellen van fietsen staat zo goed als op punt maar zal worden uitgebreid met andere 
gereedschappen. 
De procedure veiligheidsbril met correctieglazen . 
 
 
 


