
28/04/2011 OR april - de Montil Affligem. 
 
Identificatiekaartje. 
De werknemersafvaardiging (WNA)vraagt of de afspraak kan nageleefd worden voor de verdeling. De 
directie zegt geen tegenbericht te hebben ontvangen voor een vertraging of degelijke van de drukker. 
 
Verlofsaldi. 
De afgelopen dagen kreeg het personeel een overzicht van hun verlofsaldi. De WNA merkt op dat het nog 
onduidelijker is geworden. Volgens de directie zal in een HR News een verduidelijking gedaan worden, in 
verband met de zes halve dagen die kunnen opgenomen worden. 
 
Procedure onderhoud voertuigen. 
De WNA doet navraag of de betrokken chauffeurs in kennis zijn gebracht. De directie zal nogmaals de vraag 
stellen. 
 
Investeringen transport Zwijndrecht. 
De WNA vraagt naar de stand van zaken. De directie bevestigd dat er twee vrachtwagens actief zullen 
blijven en de twee andere niet veel meer in actie zullen komen. 
 
Verbouwingen Hoboken. 
De WNA vraagt wanneer de investeringen op de site zullen plaatsvinden. 
In de 300+ton hal zullen beperkte investeringen doorgevoerd worden, maar Fabricom is wachtende op 
goedkeuringen van de gemeentediensten. Om veiligheidsredenen moeten in de eerste plaats investeringen 
gebeuren in Hoboken. 
 
Tijdelijke werkloosheid distributie. 
De directie deed onderzoek naar de opmerking van de WNA, dat indien er verlof wordt genomen door 
iemand van een ploeg, de overige van de ploeg op economische werkloosheid worden geplaatst. Dit zou 
minimaal zijn toegepast. De 4/5 contracten binnen deze dienst zouden ook een struikelblok zijn voor de 
dienst. 
 
Track en Trace. 
De WNA vraagt een aparte vergadering te voorzien met de directie. Op heden zijn er nog teveel 
bedenkingen en vragen door de gebruikers. De directie gaat akkoord en zal dit voorzien. 
 
Shutdowns. 
De WNA verwijst naar de overeenkomst die werd gemaakt, zoveel mogelijk waakzaam te zijn om 
economische werkloosheid te beperken. Wij constateren dat dit niet het geval is en personen die veel 
overuren maakten of weekends werkten hun bedanking krijgen met werkloosheid. De Divisie Manager 
bemerkt dat men niet van de ene naar de andere shutdown kan gaan en dit voorlopig niet kan vermeden 
worden. 
 
Peterschap. 
De WNA vraagt toch voorzichtigheid voor het aanstellen van een Peter. Vandaag constateren we dat er 
bijvoorbeeld monteurs als Peter worden aangesteld om pijpfitters of lassers op te volgen. 
 
Verhuis Lummen. 
De WNA vraagt waarom de opmerking werd gedaan dat er te weinig plaats zou zijn op de nieuwe locatie. De 
lokalen voor de bedienden zijn groter en het magazijn is iets kleiner. Dit was de optie die werd genomen 
door de directie. 
 
Presentatie documenten. 
De WNA doet een oproep dat bij een voorstelling van een item de slides op hetzelfde moment verdeeld 
worden. Dit heeft het voordeel dat iedereen kan volgen. 
 
Gesubsidieerde opleidingen. 
De WNA vraagt naar de stand van zaken in verband met de ondertekening. In de balans konden we zien dat 
de subsidies werden betaald. Indien er geen formulieren ter ondertekening worden voorgelegd zullen de 
diverse vormingsfondsen door de WNA hierover ingelicht worden. 
 
Ford Genk. 
De WNA vraagt of er problemen zijn tussen Fabricom en Ford. Alle bestellingen die via Engeland gaan of de 
projecten in Roemenië gaan gewoon door. Voor de rest zijn de aanbiedingen op hold gezet. De Divisie 
Manager stelt ook dat dit niet enkel voor Fabricom is maar ook voor alle andere onderaannemers. Verder 
zou alles onder controle zijn. 
 
Atelier Aartselaar. 



De WNA vraagt of met de opdrachten van Atlas Copco een uitbreiding is voorzien in het atelier. De directie 
antwoordt dat er een onderzoek bezig is voor het vervangen van het dak van het atelier. Wegens te dicht 
omringd door woonwijken is een andere locatie misschien ook te onderzoeken. 
 
Betaalkalender – betaling. 
De WNA verwijst naar het laattijdig ontvangen van het loon. De WNA vraagt de mogelijkheid tot het betalen 
van een voorschot in de toekomst. In het geval van de afgelopen betaling heeft Fabricom de storting correct 
en tijdig gedaan. Maar gezien de banken de vrijdag voor Pasen en Paasmaandag dicht waren is het loon 
later doorgestort door de banken. 
 
Gerechtelijk onderzoek OSS. 
De WNA vraagt naar stand van zaken in dit dossier. De WGA bevestigd tot op heden geen info te hebben 
inzake dit dossier. 
 
Toekomstvisie OSS. 
De WNA vraagt wat de intentie is van de directie. Fortex zal in de toekomst de kledijwasronde vergroten. 
Volgens de directie is dit veel goedkoper. Daarenboven zal er ook gebruik gemaakt worden van chips die 
zullen geplaatst worden in de machines. De enige bedoeling is de werking te verbeteren en het personeel 
moet zich geen zorgen maken. Fabricom heeft de primeur om dit als eerste firma in deze oplage door te 
voeren. 
 
Bereikbaarheid van verantwoordelijken. 
De WNA vraagt om de verantwoordelijken die opdrachten laten uitvoeren na de uren dan ook beschikbaar 
blijven. Hetzelfde wenst de WNA ook voor de Local HR Managers. 
 
Manipuleren van zieken. 
De WNA bemerkt dat er bij Distributie personen worden opgebeld tijdens hun ziekteperiode om vroeger het 
werk te hervatten. De WNA vraagt sportiviteit aan de dag te leggen en de zieken hun rust te gunnen. 
 
Sint Elooi. 
De WNA vraagt om het bedrag van 25€ wat per kop voorzien is voor de festiviteiten op te trekken naar een 
hoger bedrag. De directie zal dit onderzoeken. 
 
Documenten FM01 nieuwe werknemers. 
De WNA vraagt in de toekomst indien er een nieuwe werknemer is die voor de eerste maal zijn documenten 
economische werkloosheid ontvangt de FM01 bestaanszekerheid mee te sturen. De directie neemt nota. 
 
Personeelsfeest ook voor bruggepensioneerden. 
De WNA vraagt of diegene die in dienst waren op 01/01/2011 en niet werden ontslagen of zelf ontslag 
namen en in brugpensioen gingen bij Fabricom, ook kunnen uitgenodigd worden. 
 
Fiscaal nadeel werken in het buitenland. 
De WNA vraagt te onderzoeken of er een fiscaal nadeel is voor personen die in het buitenland actief waren. 
Volgens de WGA bestaat er een systeem van tax equalisation. Wie denkt nadeel te ondervinden neemt best 
contact op met zijn Local HR. 
 


