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De vergadering begint met de verwelkoming van een nieuw Comitélid Alain Soccha, deze persoon is nieuw in 
het Comité door de overname van Cofathec door Fabricom. 
 
 
Goedkeuring van het proces-verbaal. 
Op het verslag van 18 juni waren geen opmerkingen, het werd goedgekeurd. 
 
Maandverslag. 
Uit de bespreking van het maandverslag kunnen we onthouden dat, er 2 vergaderingen zijn geweest in 
verband met asbest (werf Volvo en Exxon), dat er een veiligheidsvergadering te Haren geweest is in verband 
met slijpmachines Bosch en nog een veiligheidsvergadering voor de OSS chauffeurs in verband met het veilig 
aanslaan van een werfcontainer. 
 
Arbeidsongevallen en statistieken. 
Bij de bespreking van de statistieken is gebleken dat bij de Divisies waar er een specifiek veiligheidsactieplan 
loopt meer en meer arbeidsongevallen gebeuren, deze divisies zijn RRE, WAPP/Buildings en Distributie. 
 
Algemene preventiemaatregelen. 
De WNA heeft vragen over de Mexicaanse griep. 
Volgens de werkgeversafvaardiging: 

o Is de Mexicaanse griep niet erger dan een gewone griep; 
o Moet men zorgen voor een goede hygiëne; 
o Zullen er affiches uitgehangen worden in de toiletten; 
o Zullen er ontsmettingsmiddelen voorzien worden; 
o Is er de overweging of er een mogelijkheid bestaat de werknemers op vrijwillige basis te vaccineren, 

maar het vaccine is nog in testfase en zou maar beschikbaar zijn vanaf Oktober, November. 
 
Er zijn vragen over de slechte toestand van hygiëne van het sanitair en de burelen van de site Grimbergen 
 
Actieplans. 
Philip Deneve stelt het Veiligheidsactieplan voor het kleppenatelier voor. 
 
OSS. 
Er zijn vragen over wie de controle doet van de uitrusting van camionetten (zwaailichten, bagagedragers,…) 
Normaal zou dit moeten gebeuren door Fleet (inbegrepen in de huurprijs van de wagen) 
Stand van zaken in verband met de arbeidskledij, volgens de werkgeversafvaardiging zijn alle Divisies 
bevraagd geweest en zal er op 31/08/09 een directievergadering plaats vinden waar de antwoorden zullen 
besproken worden samen met een afvaardiging van het beperkt comité. 
 
Milieu. 
Tijdens werken in de Metro van Brussel zijn arbeiders van de Divisie RRE mogelijk in contact gekomen met 
asbest. De WNA betreurt de nonchalance van directiezijde en heeft twijfels over maken van een correcte 
risicoanalyse. 
 


