
Syndicaal Nieuws 
CPBW 17-09-2009 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aan

     Alle militanten LBC-NVK en CNE                                                  
Datum       

 17/09/2009 

 

Goedkeuring van het proces-verbaal. 
Het verslag van 20 augustus 2009 werd goedgekeurd. 
 
Maandverslag. 
Het maandverslag werd door tijdsgebrek in zeer beperkte maten besproken er waren geen opmerkingen . 
 
Arbeidsongevallen en statistieken. 
Idem als het maandverslag. 
 
Algemene preventiemaatregelen. 
De werkgeversafvaardiging geeft een PP presentatie over de preventiemaatregelen in verband met de 
Mexicaanse griep. 
 
Actieplans. 
Op uitdrukkelijk verzoek van de WNA moesten alle divisiedirecteurs aanwezig zijn op deze vergadering om uit 
te leggen hoe zij de problematiek van de werkkledij zouden aanpakken. 
André Coppens, Jacques Ampe, Steven Saerens, Philip Deneve, Marc Dirckx en Jef Verdickt waren aanwezig, 
Dirk Van Belle en Peter Scheirs waren verontschuldigd maar zullen hun strategie moeten uitleggen tijdens de 
vergadering van oktober . 
 
OSS. 
De werkgeversafvaardiging stelt 2 nieuwe PBM’s voor, een nieuw type helm en veiligheidschoen. 
 
Milieu. 
In het gebouw van Ukkel zijn er werkzaamheden bezig en de WNA stelt de veiligheid en de preventie in vraag 
van de personeelsleden omdat er asbest zou aanwezig zijn. 
 
Varia. 
De WNA merkt op dat het reinigen van de sanitaire installaties op de site van Grimbergen zeer te wensen 
overlaat. 
De WNA merkt op dat het verlaten van de site Aartselaar langs de Kontichsesteenweg nog steeds zeer 
gevaarlijk is en vraagt naar de stand van zaken in verband met het plaatsen van antiparkeerpaaltjes. 
De WNA merkt op dat op de site Hoboken de grondbedekking in slechte staat is. 
De WNA merkt op dat bij de installatie van kleine werven wegens budgettaire redenen weinig of geen 
voorzieningen voor het personeel aanwezig zijn, zoals bv. een ruimte om zich om te kleden en ontbreken van 
een EHBO-koffer. 
De WNA merkt op dat er nog steeds producten (ontvetters) die niet gekend zijn bij de preventiedienst in 
omloop zijn binnen de firma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende vergadering is op 22/10/2009 


