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De vergadering begint met een welkomstwoord van de voorzitter voor Dhr. Mulier. Guido zal het departement 
International Operations versterken. 
 
Maandverslag. 
Bij de bespreking van het maandverslag is het opgevallen dat bij de opleidingen voor werfleiders verschillende 
divisies vertegenwoordigd waren, behalve de divisie Noord. De WGA geeft als uitleg, dat ondanks herhaalde 
oproepen, niemand namen doorgeeft om de opleiding te volgen. 
 
Algemene preventiemaatregelen. 
De WGA benadrukt dat alle nodige preventiemaatregelen i.v.m. de Mexicaanse griep genomen zijn. Tot hier 
toe is er binnen Fabricom slechts 1 effectief geval gekend, namelijk bij de HV Posten. Voor de rest zou er een 
geval gekend zijn bij Gdf-Suez ESI, deze persoon is al genezen. Bij Esso zou er een zoon van een 
medewerker de symptomen gehad hebben en op de centrale van Doel zou er een medewerker afgevoerd zijn 
met de gekende symptomen maar bij nader onderzoek bleek hij een longontsteking te hebben. 
 
Voor het ontvetten van kabels zijn er nieuwe producten voorgesteld, de arbeiders die in het verleden in contact 
zijn geweest met oude en schadelijke ontvetters zullen medisch opgevolgd worden. 
 
Actieplans. 
De verantwoordelijken van HV en WAPB Hebben hun actieplan i.v.m. de verdeling en de ophaling van de 
werkkledij voorgesteld. 
 
Veiligheidscel. 
+/- 1600 medewerkers hebben een medisch onderzoek gehad. De lijst met de veiligheidsopleidingen zal vanaf 
oktober 2009 maandelijks in het verslag opgenomen worden. De WNA vraagt de lijst uit te breiden met 
volgende opleidingen: bedienen van rolbruggen, werken met kraanwagens en elektrische gevaren. 
 
OSS. 
De WGA stelt een nieuwe hoge veiligheidschoen voor (Draco High Shoe Constructor Bull Light) ter vervanging 
van de oude Draco Construction van Kinox. 
De WNA merkt op dat er praktisch geen stock is van lage veiligheidsschoenen en helmen. De WGA zegt dat 
er 3000 nieuwe veiligheidshelmen in bestelling staan. 
 
De WNA stelt de aanschaf van nieuwe takels in vraag, vroeger waren de takels uitgerust met een 
lastbegrenzer en nu niet meer. 
 
Milieu. 
De milieucoördinator stelt het nieuwe milieurapport voor. De belangrijkste conclusie is, dat er geen verbetering 
is t.o.v. vorig jaar. We vervuilen meer en meer en veel te veel. 
 
Varia. 
Op de sites Waregem Menen en Zele zijn er renovatiewerken nodig. 
De uitnodigingen voor het medisch onderzoek worden redelijk laat bezorgd. 
Opmerkingen over de verlichting van de site te Oostakker. 
Een mogelijk onveilige situatie in het buizenpark van Grimbergen, vroeger waren er drie arbeiders nu nog 
maar één. 
 
De medische onderzoeken en de arbeidsongevallen werden eveneens besproken. 
 
 
Deze vergadering werd zeer emotioneel afgesloten, zowel de directie als vertegenwoordigers van de 
werknemers hadden veel woorden van lof en dank voor de jarenlange constructieve samenwerking met José 
Alarçon. Dit comité was het laatste voor José die nu aan een welverdiende rust toe is. 
 
De volgende vergadering is op 19/11/2009. 


