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04/08/2011 OR augustus - De Montil Affligem. 
 
Investeringen Hoboken. 
Naar aanleiding van de voorziene investeringen werd een negatief advies gegeven om de verhoging van 
een hal te Hoboken. Eén van de reden is dat de gebouwen geklasseerd zijn. Fabricom tekende beroep aan 
bij het gemeentebestuur. Gevolg daarvan is een mondeling akkoord. De directie vermoed dat er nog voor de 
maand september een definitief gunstig advies zal gegeven worden. Dan kunnen de investeringen starten in 
de eerste fase. 
 
Personeelsfeest Pairi Daiza. 
Inschrijvingen worden geaccepteerd tot net 18 jaar. Deze beslissing werd genomen in het management-
team. De WNA betreurt dit en vraagt om zeker in de toekomst rekening te houden met het “familiegebeuren". 
Een kind dat 18 jaar is en nog onder het ouderlijke dak woont van een personeelslid zou de mogelijkheid 
moeten krijgen de activiteit bij te wonen. 
De WNA vraagt wat er zal gebeuren met diegene die werden geweigerd via de inschrijving maar toch aan de 
ingang staan. De directie bevestigd dat dit een probleem kan vormen en heeft begrip voor de opmerking. 
Bijkomend verwijst de WNA dat de komende weken nieuwe aanwervingen zijn voorzien en dat dan ook deze 
mensen de mogelijkheid moeten krijgen de activiteit bij te wonen. 
 
Fiscaliteit buitenland. 
De WNA vinden de slides OK maar krijgen graag informatie via een voorbeeld. Dit zal overgemaakt worden 
aan de secretaris. 
 
Opname feestdagen buitenland. 
Volgens de regelgeving dient men de opname van feestdagen te nemen in functie van het land waar men 
werkt. De garantie moet wel bestaan dat 10 dagen per jaar dienen genomen kunnen worden. 
 
Interims. 
Er is een afspraak gemaakt om een nota te verdelen aan locale HR Managers en operationele leiding. Dit 
stelt een procedure voor dat alvorens de interims beginnen de syndicale delegatie op de hoogte wordt ge-
bracht. Deze wordt verspreidt in de maand september. 
De WNA vraagt bijkomend dat de directie wel degelijk alle gegevens krijgt en/of de rapportage de werkelijk-
heid toont. 
De WNA bemerkt dat er bij Communications en andere Divisies subcontractors reeds geruime tijd aan de 
slag zijn. Binnen bepaalde diensten zijn er 60 personen. 
De directie meldt steeds dat er weinig personen op de arbeidsmarkt zijn. Waarom krijgen daarvan geen 
mensen een definitief contract na een proef periode van 6 maand? Nu zijn er al mensen die van 2008 werk-
zaam zijn bij Fabricom. De directie zal dit nagaan. 
 
Vervanging HR managers. 
Door de verschillende wijzigingen die de afgelopen weken werden doorgevoerd vraagt de WNA een duidelijk 
organigram en als de HR Officiers die er al zijn of nog worden aangeworven op zijn minst worden voorge-
steld aan de vrijgestelden die op de lokale site hun kantoor hebben. Nu constateren we dat er personen zijn 
waar men mee moet samenwerken totaal ongekend zijn, maar toch al op de site werken. 
 
Bosiet opleiding. 
Voorbereiding door Preventieadviseur Noord is voor deze opleiding gebeurd in het Engels. 
De WNA heeft begrip voor de inspanning maar er moet een vertaling in het Frans en Nederlands opgemaakt 
worden. De directie zal dit laten voorzien. 
 
Prikacties havengebied Antwerpen. 
De WNA vraagt nogmaals begrip te tonen voor de toestand die er zich voordoet. Door de prikacties bij de 
klanten, kunnen onze mensen de werkzaamheden niet aanvatten. Gevolg is dat er tot vandaag al verschil-
lende verlofdagen werden opgenomen. Sommige collega’s rijden grote afstanden om dan te constateren dat 
ze niet kunnen werken. Indien er toegestane afwezigheid of gewettigde afwezigheid wordt gebruikt heeft dit 
negatieve gevolgen voor de eindejaarspremie en het verlofgeld. De directie bevestigd dat het niet Fabricom 
is die de kosten moeten dragen maar vraagt de WNA de collega’s bij de desbetreffende bedrijven eens te 
contacteren. Bij deze prikacties benadelen ze niet enkel hun eigen directie maar ook de buitenfirma’s. De 
WNA betreurt dat de directie geen gevolg wenst te geven en vraagt de directie of de collega’s op de betref-
fende werven hun mutatie moeten aanvragen of weigeren deze werven nog aan te doen. In het verleden kon 
men de mensen laten werken op de site van Zwijndrecht, maar deze is weggevallen. 
 
Departement Manager Industrie NE. 
De WNA vraagt een stand van zaken. 
Volgens de directie zijn de gesprekken nog lopende. 
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Oudgedienden – Concurrentie. 
Enkele maanden geleden nam de directie van Fabricom door een vertrouwensbreuk afscheid van bepaalde 
leidinggevenden in East. Op hun beurt werken deze nu voor eigen rekening of voor de concurrentie. De 
WNA vraagt of bepaalde contracten niet in gevaar komen door deze personen omdat ze de kennis van prij-
zen, contacten enz…. hebben. Deze contracten komen vrij op de markt nadat ze een 2de maal toegewezen 
zijn. Deze vraag omdat bepaalde ex individuen werden opgemerkt op de site. Er zal wel terug moeten wor-
den aangeboden en dan toegewezen. De directie bevestigd dat het een harde strijd kan worden. 
 
Bescherming Fabricom medewerkers. 
De WNA vraagt nogmaals naar een dringende opmaak van een procedure die onze werknemers de garantie 
bied een onveilige situatie te verlaten. 
Een voorval was dat er personen van vreemde afkomst fysiek geweld gebruikten naar een collega die een 
budgetmeter moest komen plaatsen. De ordedienst moest ter plaatse komen. 
Voor Eandis moeten de werkzaamheden onder gelijk welke omstandigheden doorgaan. 
Dit is onaanvaardbaar voor de WNA. De procedure moet er dringend komen ter indekking van onze uitvoe-
ders. Indien er spanningen zijn = onmiddellijk de overste verwittigen en de plaats verlaten. Een opleiding van 
“hoe omgaan met agressie” moet dringend worden voorzien. 
 
Modaliteiten Gratis aandelen. 
De WNA verwijst naar de afspraak die is gemaakt dat in september de nodige uitleg zal gegeven worden via 
een HR News van hoe men de vrijgekomen aandelen kan verzilveren voor diegene die dit wensen. 
 
Codes op loonfiches – (Fabricom statuut) 
De WNA vraagt of HR administratie een eigen leven gaat lijden door eigenhandig zonder communicatie za-
ken te veranderen. Nu moet men constateren dat de looncodes zijn gewijzigd op de loonfiches. De verant-
woordelijke van HR administratie zal de volgende OR worden uitgenodigd. Ook vraagt de WNA de lijst met 
de looncodes te krijgen. 
 
Organigram HR. 
Verwijzend naar de vorige vraag met de voorstelling zal er een nieuw organigram worden opgemaakt indien 
de HR Officiers zijn ingevuld . 
 
Premie koopkracht – Niet recurrente resultaatgebonden premie. 
Naar aanleiding van de bedrijfswinst kon onze fractie voor de arbeiders een premie afdwingen ter waarde 
van 250€ netto (voltijds regime). Dit prorata het arbeidsregime. De WNA bemerkt dat in bepaalde regimes 
met een afronding negatief word verrekend met een voorschot nu en een afrekening op het einde van het 
jaar. Dit is niet de afspraak die door de sociale partners en de directie is opgemaakt. Onze fractie eist een 
onmiddellijke rechtzetting daarvan omdat de HR administratiemanager zelf dit initiatief nam. Dat is niet cor-
rect. De WNA accepteert ook niet dat een HR medewerkster bepaalde informatie verkondigd terwijl bepaal-
de directieleden daarvan niet op de hoogte van zijn. Er zal zo snel mogelijk een rechtzetting gebeuren. 
 
Wilhemshaven - Problemen – Achterstand. 
De effectief Europese Ondernemingsraad ACV-CSC Metea mandataris, Vander Putten, werd uitgenodigd 
door de Duitse vakbonden die de problemen wensten aan te kaarten op de betreffende werf. Het is de eind-
klant Electrabel waar er problemen mee zijn voor de opstart van de nieuwe centrale, maar waar Fabricom 
grote achterstand aan het oplopen is. De WNA vraagt of we TERUG een geval “Algerije” hebben die de ver-
liezen opstapelden. De verantwoordelijke bevestigd dat dit niet het geval is maar men toch waakzaam zal 
moeten zijn. Een verkeerd gebruik van materiaal voor een boiler is een bijkomend probleem. 
 
Tax Equalisation. 
Belastingheffing in het buitenland. 
Een uiteenzetting wordt gedaan door Dhr Simonart met de berekeningen. De slides kunnen worden opge-
vraagd bij de vakbondsafgevaardigden. 
Een werknemer die in het buitenland werkt kan geen enkel loonverlies hebben. 
Het standpunt van de WNA is dat de werkgever moet voorzien dat er geen verlies kan zijn. 
De directie zal de personen die in het buitenland werkten, persoonlijk aanschrijven met een duidelijke info 
over de te bewandelen weg. Dit op voorstel van de WNA. 
 
GDF Master quiz. 
Een medewerker van Communications komt een voorstelling doen van de GDF Master Quiz. Dit behelst dat 
iedereen wereldwijd die voor de groep werkt kan meedingen om een reis te winnen naar Brazilië. Men moet 
dan kennis hebben over de groep en in het bezit zijn van computer enz…. De WNA geeft een negatief ad-
vies omdat er vele medewerkers worden uitgesloten omdat ze niet de kennis hebben, de nodige faciliteiten 
hebben en als belangrijkste punt vele collega’s uitsluiten. De directie merkt op dat het niet tegen te houden is 
en GDF Suez toch verder zal doen. Standpunt is indien onze medewerkers niet dezelfde kansen kunnen 
krijgen kunnen zij niet akkoord gaan. 
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Elektronische werkloosheid verwerking. 
De WNA kwam deze week in kennis dat in de nabije toekomst de aangifte voor economische werkloosheid 
elektronisch moet gebeuren. De WNA vraagt of Fabricom daar klaar voor is. 
 
Onthaal. 
De nieuwe onthaalprocedure werd in eerste instantie verschoven naar de maand september. 
Dit is niet haalbaar en er zal een nieuwe datum worden vastlegt. 
 
Vertrouwenspersonen. 
Een WNA vraagt of de vertrouwenspersonen een bedrijfstelefoon kunnen krijgen om de vertrouwelijkheid te 
garanderen. Een WNA bemerkt wel dat er op heden nog steeds geen goedkeuring is gegeven door het vol-
tallige comité. De directie bemerkt dat vertrouwenspersonen geen verplichting is, waarop de WNA dan ver-
wijst dat men dan naar de extern dient te gaan. 
 
Contassur. 
De WNA bemerkt dat de afrekening / overzicht voor 2010 nog niet is ontvangen. Na de vakantie, vermoede-
lijk september zal dit verstuurd worden. 
 
Copie / Paste toepassing MEMO. 
De WNA wenst de correcte informatie te ontvangen met het juiste cijfermateriaal. Nu moeten wij constateren 
dat de urenaantallen bij bepaalde divisies ongewijzigd blijven. 

 


