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Goedkeuring van het proces-verbaal van 20 Juni 2010. 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
Opvolging van de vorige vergadering / openstaande punten. 
_ De dokter geeft tekst en uitleg over de verschillende vragen die hem voorgelegd werden: 
_ De lijst “aangepast werk” is doorgestuurd geworden door de preventiedienst. 
_ Indien er een contractverlenging is voor de werf Nyrstar zullen onze werknemers contractueel verplicht worden de 
PBM’s van Nyrstar te dragen. 
_ Facility zal bekijken of het mogelijk is een stopcontact te plaatsen aan de fietsenstalling te Zwijndrecht. 
_ Op directieniveau is beslist geworden het WAW af te schaffen, maar aangepast werk zal altijd mogelijk blijven zolang de 
medische toestand van de werknemer het toelaat. 
_ Voor het verwerken van afval van glasvezelkabel zal de milieudienst een juiste procedure opstellen en voorleggen op 
het volgende comite. 
_ Het reinigen van onze faciliteiten is nog steeds beneden alle peil. 
_ Al de utilitaire voertuigen zouden moeten uitgerust zijn met 4-seizoens banden. Mits goedkeuring van een 
departementsverantwoordelijke zou het mogelijk moeten zijn winterbanden te verkrijgen. 
_ Een actuele lijst met foto’s van de beschikbare PBM’s wordt uitgedeeld aan elke fractie, binnen afzienbare tijd zal het 
mogelijk zijn deze lijst te raadplegen via Insite. 
_ De WGA opteert om de fietsen uit te rusten met een kunstzadel i.p.v. een zadelhoes aan te schaffen. 
_ Voor de plaatschaar in het atelier van Aartselaar is er nog steeds geen definitieve indienstname gebeurd. 
 

Bespreking van het maandverslag van Juni 2010. 
Op enkele vragen en opmerkingen na wordt het maandverslag goedgekeurd. 

 
Arbeidsongevallen, aangepast werk, relevante incidenten en statistieken. 
Ondanks enkele arbeidsongevallen bij International Operations blijven de cijfers schitterend. 
Er werden 5 arbeidsongevallen besproken : 

_ Op de site van Grimbergen hebben 2 werknemers hun voet omgeslagen met een breuk tot gevolg. 
_ Bij Buildings op een werf te Hofstade heeft een werknemer bij een val zijn scheen- en kuitbeen gebroken. 
_ Bij HS-Lines heeft een werknemer zijn duim gebroken bij het losschroeven van bouten. 
_ Bij Distributie heeft een werknemer een verstuikte linker enkel en enkele schaaf- en snijwonden opgelopen 
toen zijn graafmachine kantelde. 
_ Bij Buildings is een werknemer gewond geraakt aan de neus en de knie toen de ladder waarop hij stond is 
weggegleden. 
 
Varia. 
 
_ De WNA vraagt om terug flesjes i.p.v. blikjes in de drankautomaten te plaatsen om hygiënische redenen. 
_ De WNA vraagt of het mogelijk is dat de kleurencodes van ingehuurde machines dezelfde is dan deze van Fabricom. 
_ De WNA vraagt alle werknemers in te lichten over het doel en het nut van de ICE-code (In Case of Emergency) in uw  
GSM. De WGA zal in een Safetyflash de nodige aandacht aan dit punt schenken. 
_ De WNA heeft enkele bedenkingen bij het volgen van de VCA-cursus.(Vertalingen enz.) 
_ De WNA merkt op dat veel van onze onderaannemers anderstalig zijn en dat daardoor de communicatie sterk mank 
loopt. 
_ De WNA vraagt of het mogelijk is om in Zwijndrecht een extra afzuiging te plaatsen daar waar de heftoestellen worden 
opgeladen. 
_ De WNA merkt op dat veiligheidsvoorschriften zowel overdag als s’nachts gelden. 
_ De WGA stelt een nieuw model ruberen laarzen(Dunlop Acifort heavy duty) voor, daar het bestaande model niet meer 
gefabriceerd wordt. 
_ De WGA stelt een nieuwe kotterbank voor het atelier van Grimbergen voor. 
_ Dit jaar is Fabricom uitgekozen voor een audit van GDF-Suez. De audit zal plaats vinden van 6 tot 10 september 2010 
en de divisies die deelnemen zijn RRE en WAPP-Buildings. 
 
Lucien Van Cauteren en Henry Vermeiren worden door de voorzitter op het einde van de vergadering voor hun jarenlange 
inzet als comitelid bedankt, zij zijn aan een welverdiende rust toe. 
 
 
De volgende vergadering is op 23/09/2010. 


