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Goedkeuring van het proces-verbaal van 18/02/2010. 
De WNA heeft enkele opmerkingen qua redactie maar keurt het proces-verbaal goed. 

 
Opvolging van de vorige vergadering / openstaande punten. 
 _ Naar aanleiding van de openstaande punten is er op 17/03/2010 een vergadering geweest waarin het standpunt van 
het comité is toegelicht. De WNA kan zich niet meer vinden in de huidige situatie. Tot op heden zijn er meer dan 60 
onbeantwoorde punten die dringend om een antwoord vragen. 
 _ Het jaaractieplan 2010. De aandacht wordt nogmaals gevestigd dat de WNA de afgelopen 2 jaar steeds dezelfde 
informatie krijgt i.v.m. het jaaractieplan. Dit is steeds hetzelfde knip- en plakwerk van de vorige uitgaven. De bedoeling 
moet zijn dat de directie het jaaractieplan opstelt waarna de WNA hun adviezen zal formuleren. Indien bepaalde adviezen 
door de directie niet weerhouden worden, zullen zij dit duidelijk moeten motiveren. Een maandelijkse evaluatie en 
eventuele bijsturing is nodig. Voor 2010 laten we het zoals het is, voor 2011 zal het anders moeten. 
 _ De dokter geeft een toelichting over de gegevens weergegeven in de tabel van Mensura. 
 _ De WNA vraagt of er al een lijst bestaat met de vrachtwagenbestuurders die een opleiding zouden moeten volgen. 
Volgens de WGA heeft Fleet een lijst met de betrokken personen bezorgd, verdere acties zullen ondernomen worden. 
 _ BA4-BA5. Volgens de WNA wordt er niet altijd een examen afgenomen op het einde van de dag. De preventiedienst 
heeft de beslissing genomen dat er altijd een kleine test moet zijn na de opleiding. 
 _ Een lijst met de evaluaties van de al gehouden evacuatieoefeningen is terbeschikking, behalve de sites Ukkel en 
Aartselaar. 
 _ De WNA vraagt meer betrokken te worden bij de aanschaf van nieuwe machines. De WGA bevestigd dit en stelt dat de 
WNA al moet betrokken worden vanaf de aanbestedingsfase. 

 
Bespreking van het maandverslag van februari 2010. 
De WNA vraagt dat nieuw verkozen mensen voor het comité eveneens zouden uitgenodigd worden voor de 
veiligheidsopleidingen. 

 
Arbeidsongevallen, aangepast werk, relevante incidenten en statistieken. 
Er werden 2 arbeidsongevallen besproken, één bij Distributie-Noord en één bij RRE. 
Wat de statistieken betreft zien we een lichte overschrijding van de vooropgestelde target, idem voor de ernstgraad. 

 
Distributie – Stand van zaken. 
Een volledige update, waarschijnlijk rond september 2010, van het huidige actieplan is nodig daar er een stijging is van 
de ongevallenfrequentie en ernstgraad. 
De WNA maakt van de aanwezigheid van Mr. Ampe gebruik om uitleg te vragen over alle openstaande problemen op de 
opvolgingslijst van het comité. 

 
Voorstelling van de E-learningmodule voor het onthaal van nieuwe werknemers de 1ste dag. 
De IDPB laat een veiligheidsfilmpje zien dat nieuwe werknemers en interims te zien krijgen de eerste dag. 

 
Varia. 
 _ De WGA stelt het geopteerde model 2 voor i.v.m. CAO100.(Beleidsverklaring tegen Alcohol en Drugs) 
 _ Voorstelling van een nieuwe kolomboormachine ter vervanging van een oude op de site Hoboken. 
 _ Voorstelling van een nieuwe afrolwagen voor de dienst Catenary. 
 _ Voorstelling van een nieuwe gesloten laskap met adflo of powerpack voor de werf Exxon Mobil. 
 _ Voorstelling van een nieuwe treklier LV-50 voor de dienst High Voltage. 
 _ De WNA klaagt de slechte toestand aan van huurwagens op de site Zwijndrecht. 
 _ Op de site Aartselaar wordt de ingang aan de achterzijde regelmatig versperd door geparkeerde wagens. 
 _ De WNA vraagt zich af of werknemers bij RRE voldoende opgeleid zijn om langs de spoorweg te werken. 
 _ De WNA benadrukt met aandrang dat onze werknemers de nodige nutsvoorzieningen hebben op de werf. 
 _ Toolboxmeetingen moeten gegeven worden in de taal van de desbetreffende mensen. 
 _ De WNA merkt op dat in het kleppenatelier afgekeurde machines in dienst blijven en onveilige machines onaangepast. 
 _ De WNA merkt op dat transporten vanuit Haren gebeuren met open vrachtwagens. De chauffeurs klagen over het 
afdekken en vastzetten van de te vervoeren stukken. 
 _ De WNA merkt op dat er problemen zouden zijn op de parking van de site te Braine. 
 _ De WNA benadrukt de noodzaak van een fleece voor alle werknemers tijdens de winterperiode. 
 
 
De volgende vergadering is op 22/04/2010. 


