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Opleiding. 
Alle opleiding welke deels of volledig buiten de 
werkuren gegeven worden moeten betaald worden. 
 
Loonfiche. 
De looncategorie van de arbeiders wordt vermeld 
op de loonfiche. De verplaatsingsvergoeding per 
dag vermelden is niet mogelijk. Wel zijn het aantal 
kilometers en een bedrag vermeld, hierbij zou het 
nuttig zijn de eenheden ook te vermelden. In 
verband met de verlofsaldi zal er niets veranderen. 
De bedoeling is om dit via deze weg regelmatig te 
herhalen zodat de werknemers opmerkzaam 
blijven. 
 
Vernieuwing privé-computer. 
Het PC plan is een kostenverhogende maatregel 
en zal voor deze reden niet ingevoerd worden. 

 
Vooruitzichten. 
Voor WAPB is er een akkoord met BelWind voor 50 
windmolens tegen eind september 2010. De 
grootste aandeelhouder is Colruyt. 
 
Ruien draait goed en levert 20 à 25 ton brandstof 
per dag. 
 
Voor het elektrische gedeelte van de modules bij 
Esso zal een ploeg van Noord meewerken in 
Hoboken. Naderhand zal voor het piping gedeelte 
op de site Esso International Operations 
meewerken met Noord. Voor het unit rate contract 
heeft de klant beslist 1 deel aan Fabricom toe te 
wijzen en 1 deel aan een andere leverancier. 
 
De afdeling Ports Marine bij WAPB zit in de lift. 
Voor de Jack-up Goliath was er 3 maanden tijd om 
dit af te werken maar we zijn wegens reden buiten 
onze wil 2 maanden te laat kunnen beginnen. Er is 
een brief geschreven naar de klant qua termijn en 
prijs. De werknemers ter plekke hebben zeer goed 
gepresteerd in moeilijke omstandigheden. 
 
De 1ste schijf van de bestelling van Altas Copco is 
binnen. Een uitbreiding en aanwerving is voorlopig 
niet nodig, want de 1ste schijf is enkel prototypes. 
De productie begint pas in mei 2010. 
 
Underground blijft waar het is, er komt geen 
samenvoeging met HV. De machines verhuizen 
van Morlanwelz voor een klein gedeelte naar 
Fleurus en de rest naar Dobbelenberg. 
 
Principe Werkplaats Aangepast Werk (WAW). 
Een 1ste evaluatie is al gebeurd. Het principe is 
duidelijk en geldt voor iedereen: "Wanneer er na 
een arbeidsongeval aangepast werk toegelaten 

wordt, zal er eerst in het eigen departement 
gekeken worden voor werk. Is dit niet voorhanden 
dan zal betrokkene in de WAW ondergebracht 
worden. Het wordt betaald door diegene die de 
werknemer ter beschikking stelt." Het moet een 
motivatie zijn voor een voorkomingsbeleid. Let wel, 
het kan geen dumping zijn. De sociaal assistente is 
hierin betrokken om langdurig parkering te beletten.  
 
Voortzetting hospitalisatieverzekering. 
Werknemers die de firma verlaten kunnen hun 
hospitalisatie verzekering blijven verder zetten mits 
betalen van de premie, welke afhankelijk is van de 
leeftijd bij het verlaten van de firma. Er is 30 dagen 
bedenktijd, eens deze termijn verstreken vervalt het 
recht. Deze informatie zal toegevoegd worden aan 
de onthaalbrochure. De mensen die de firma 
verlaten worden aangeschreven. 
 
Sint Elooi. 
Het is voor iedereen van Fabricom. Het moet op 
een kleinschalige manier, zo kort mogelijk bij de 
werkplek georganiseerd worden. Dit om verre 
verplaatsingen te vermijden. Het moet aansluitend 
aan de werktijd gebeuren in een samenzijn van 
collega's. Het zal geen feest zijn op een ander uur 
van de dag, op een andere dag of met anderen dan 
Fabricom collega's. 
 
Premie GDF Suez. 
De directie van GDF Suez heeft zich voorgenomen 
om iedere werknemer een premie ter waarde van 4 
aandelen + dividend uit te keren in 2010. 
 
 
Peter De Leeneer en Alain Socha van Cofathec 
worden toegevoegd aan de ondernemingsraad van 
Fabricom. 

 


