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Goedkeuring van het proces-verbaal van 23 september 2010. 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
 
Opvolging van de vorige vergadering / openstaande punten. 
_ Medische onderzoeken: 

• De uitslagen van bloedonderzoeken zullen terug naar huis opgestuurd worden. 

• Op de werf UZ-Leuven van het departement Buildings werden de arbeiders ingeënt tegen Hepatitisch A in de 
werfkeet . De WNA vraagt of het mogelijk is een betere ruimte te voorzien . 

• De WNA vraagt of het mogelijk zou zijn de Meet- en Regeltechniekers ook in te Enten tegen Hepatitisch A . 
_ De procedure voor verwerking van afval van glasvezelkabel zal binnenkort beschikbaar zijn. 
_ Er zou een lichte verbetering merkbaar zijn bij het reinigen van onze faciliteiten  
_ Aanstaande zaterdag 25/09/2010 (als het weer het toelaat) zal de nieuwe belijning op de site van Aartselaar 
aangebracht worden. 
_ Bij de aanschaf van nieuwe utilitaire voertuigen word wel degelijk rekening gehouden met de CO2-uitstoot, sinds 2008 
is er een verbetering merkbaar van 15%. 
_ De risicoanalyse van zowel de plaatschaar in het atelier van Aartselaar als de sproeidrukreinigingsmachine in de 
valveshop te Zwijndrecht is in orde. 
_ Door de standaardisatie binnen Fabricom zullen er geen flesjes meer in de drankautomaten gestoken worden. 
_ De batterijen van de vorkheftrucks te Zwijndrecht zijn vernieuwd, voor Aartselaar zal volgende week een aanvraag 
buiten gaan. 
 
 

Bespreking van het maandverslag van September 2010. 
Uit een audit GDF-SUEZ is gebleken dat Fabricom een goed resultaat gehaald heeft, gemiddelde score van 2 op 3. Waar 
mogelijk zullen verbeteringen vlug gebeuren. 

 
 
Arbeidsongevallen, aangepast werk, relevante incidenten en statistieken. 
Algemeen bekeken blijven de cijfers uitstekend. 
Er waren geen arbeidsongevallen te bespreken. 
 
 

Actieplan 2011. 
De WGA stelt het veiligheidsactieplan 2011 voor. Eventuele opmerkingen en of suggesties zouden op het einde van 
september bij de WGA moeten binnen zijn zodat op het volgende comité een praktisch definitieve versie kan voorgesteld 
worden. 

 
 
Varia. 
 
_ De departementsmanager van High-Voltage licht de algemene veiligheidsbasisregels die gelden bij de Lines, Posten en 
Underground toe. 
_ De WGA stelt de risicoanalyse, opgesteld door Pilz, voor van de bendingmachines FBM4-5-6 in het atelier van 
Grimbergen. 
_ De WNA vraagt de stand van zaken i.v.m. de fleece. De WGA zal op het volgende comité antwoorden. 
_ De WNA vraagt of het mogelijk is de dotatielijst voor Distributie uit te breiden met de stootpet. 
_ De WNA vraagt of er voldoende stock is van thermisch ondergoed en winterjassen. Volgens de WGA is er voldoende 
stock. 
_ De WNA vraagt of er een risicoanalyse bestaat i.v.m. keramische vezels. 
_ De WNA vraagt of er opleidingen bestaan i.v.m. de herkenning van asbest. 
_ De WNA vraagt dat de rokerslokalen te Ukkel zouden uitgerust worden met praktische asbakken. 
_ De WNA vraagt hoe de evacuatieoefening op de site van Ukkel verlopen is. 
_ De WGA stelt voor om de toegang tot de werfaccommodatie te bekijken vanaf de kick-off. 
_ De WNA heeft vragen i.v.m. veiligheid bij de nieuwe inplanting van de uitrit van de parking op de site van Grimbergen. 
_ De WNA vraagt of het mogelijk zou zijn om het afval op de vaste sites nog beter te sorteren. 
_ Volgens de WNA zouden er problemen zijn bij het melden van incidenten op de werf Esso. 
 
 
De volgende vergadering is op 21/10/2010. 


