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De WGA wenst alle comitéleden een vreugdevol en veilig jaar toe. 
 
 
Goedkeuring verslag. 
Op enkele opmerkingen na wordt het verslag goedgekeurd. 
 
Bespreking maandverslag. 
Bij het maandverslag ontbrak het medisch verslag van Mensura. Volgens de WGA is dit een bewuste keuze 
daar er vroeger teveel verschillen zaten tussen de lijst van Mensura en deze van de Cel veiligheid. De lijst van 
de Cel veiligheid zal de enige zijn. De WNA blijft 2 lijsten vragen om te kunnen vergelijken. 
De uitnodigingen voor het medisch onderzoek zouden beter per post dan per e-mail opgestuurd worden. 
De WNA heeft vragen bij het invullen van een arbeidsongevallen aangifteformulier. 
 
Arbeidsongevallen en statistieken. 
Er werden 2 arbeidsongevallen besproken (E&I North East en P&I North East) 
Wat de veiligheidsstatistieken betreft heeft Fabricom het vooropgestelde target voor 2009 niet overschreden. 
 
Algemene Preventiemaatregelen. 
Volgens de WNA zou het nieuwe KB voor chauffeurs met rijbewijs C-CE-D-DE-E gelden voor alle chauffeurs 
en niet alleen voor nieuwe. 
De WGA stelt een nieuwe procedure BA4-BA5 voor. 
 
Cel veiligheidsopleidingen en medische onderzoeken. 
De chauffeurs van Fabricom zullen de nieuwe opleiding volgen. 
 
OSS. 
Er zijn afgelopen periode 28 klachten i.v.m. kledij binnengekomen bij de klachtendienst, het grootste deel van 
de klachten is reeds opgelost. 
De WNA vraagt een nieuwe aangepaste dotatielijst. 
Het nieuwe type veiligheidshelmen is al uit de rekken genomen omdat de toebehoren er niet op pasten. 
De WNA vraagt de werfvoertuigen in de winter uit te rusten met winterbanden. De WGA zal contact opnemen 
met Fleet om te kijken wat de kost is. 
De WNA vraagt dat men zou stoppen met het aanpassen van pijpstoelen op de werven. 
 
Varia. 
De WNA merkt op dat er sinds de verhuis bij Roads parkeerproblemen zijn te Aartselaar. 
De WNA merkt op dat bij Distributie en dit vooral bij de mensen die zowel gas- als elektriciteisaansluiitingen 
doen hun werfwagens regelmatig overladen zijn. 
De werfinstallatie bij Esso is en blijft een schandaal. 
Er zullen in het atelier van Aartselaar aanpassingen en wijzigingen van opstelling gebeuren. 
De WNA vraagt om een defibrillator te plaatsen in elke site van Fabricom en vraagt tevens onze EHBO’ers up-
to-date te houden. 
 
 
 
 
Op het einde van de vergadering brengen alle fracties een woord van dank voor onze voorzitter Dhr. André 
Massa die van een welverdiende rust gaat genieten .Volgende maand zal het comité onder het voorzitterschap 
van Dhr. Marc Dirckx zijn. 
 
 
 
De volgende vergadering is op 18/02/2010. 


