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Dirk Van Belle neemt het voorzitterschap waar i.p.v. Dhr. Marc Dirckx die met verlof is. 
De vergadering begint met de voorstelling van een nieuwe preventieadviseur (niveau 1) Dhr. Herwig 
Chantrain. Herwig zal de divisie Noord en Maintenance versterken en is bereikbaar op het nummer 
0496/17.87.80 
Dhr. Paul Charlier blijft bij de preventiedienst maar verhuist naar Aartselaar, hij zal de divisie E&E blijven 
volgen en zal een ondersteunende kracht blijven voor de veiligheidsdienst. 
Bij de ACV - fractie is er een wijziging van de leden, Ronny Bergmans wordt effectief lid en Luc Waeyenberghe 
wordt plaatsvervanger. 
 
 
Goedkeuring verslag. 
De WNA keurt het verslag goed maar heeft 2 opmerkingen, een eerste over het vakbekwaamheidsattest voor 
chauffeurs en een tweede over de veiligheidscertificaten van de werknemers van onderaannemers.  
 
 
Bespreking maandverslag. 
De WNA merkt op dat het percentage van werknemers die niet slagen voor een veiligheidsexamen vrij hoog is 
en vraagt of het mogelijk is de theorie op het voorhand aan betrokkenen te bezorgen. 
 
 
Arbeidsongevallen en statistieken. 
Er werden 4 arbeidsongevallen en 2 incidenten besproken, 2 ongevallen bij Distributie en 2 bij M&R.  
Het eerste incident gebeurde op de Site Ukkel waar ongeveer 9m² vals plafond naar beneden gekomen is en 
een tweede op de werfsite van Lint(Lines) waar een veiligheidsnet voor grote problemen heeft gezorgd. 
 
 
Specifieke actieplans. 
Dhr. Peter Scheirs van de divisie WAPP & Buildigs stelt het nieuwe veiligheidsactieplan van zijn divisie voor. 
 
 
Cel veiligheidsopleidingen en medische onderzoeken. 
De WNA vraagt met aandrang de uitnodigingen voor het medisch onderzoek per post op te sturen en niet via 
e-mail. De WGA vindt het spijtig dat men niet kan gebruik maken van de huidige moderne technologieën. 
 
 
OSS. 
De WNA merkt op dat het centraal meldpunt voor de werkkledij niet overal op de werkvloer gekend is. 
 
 
Varia. 
De divisie Lines stelt een nieuw steunsysteem voor dwarsportieken voor. 
De IDPB stelt 3 nieuwe automatische machines voor de werkplaats van de divisie N&E voor.(Boor-, zaag- en 
buizenplooimachine) 
De IDPB geeft uitleg over het bezoek van de arbeidsinspectie in het atelier te Grimbergen. 
De WGA geeft uitleg i.v.m. CAO100.(Beleidsverklaring tegen Alcohol en Drugs) 
 
 
 
 
 
  
 
De volgende vergadering is op 18/03/2010. 


