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Gratis aandelen 2011. 
De WNA verwijst naar de definitieve beslissing die Creelia bevestigde waarop de bruggepensioneerden ook 
recht hebben op gratis aandelen. De WNA vraagt om de gecorrigeerde versie van het overzichtdocument te 
krijgen. 
  
Overzicht groepsverzekering arbeiders Contassur. 
Naar aanleiding van het document dat de arbeiders kregen, waarop het bedrag in een ander formaat was 
aangegeven vraagt de WNA of het personeel een nieuw document mag ontvangen. De directie zegt dit niet 
te doen en de info in een HR News zal laten verschijnen. 
  
Opleidingen na de uren bij Distributie. 
De WNA vraagt zich of de vergoedingen nu 2 x worden voorzien, voor mensen die de opleiding na de uren 
dienen te volgen. 
  
Wijziging arbeidsreglement. 
De WNA merkt op dat de opmerkingen die de vorige ondernemingsraad werden gemaakt nog niet werden 
opgenomen in het arbeidsreglement. 
Op het document uurroosters merken we op dat er een nieuw uurrooster is opgenomen. De directie beves-
tigd dat dit een uurrooster is voor 1 persoon die halftijd werkt. De WNA stelt zich hier vragen rond. Bij de 
harmonisering werd er geen enkel afwijkende uurrooster nog toegestaan. Nu begint men er opnieuw mee. 
De WNA krijgt ook een andere procedure i.v.m. klachten van pesterijen en geweld enz……en men vraagt 
welke wijzigingen er zijn. Volgens de directie gaat het om de personen die werden aangeduid als externe 
preventiedienst. De WNA bemerkt dat in het HR News andere namen staan genoteerd. De directie erkent dit 
en bevestigd dat er nog andere namen zullen genoteerd worden. 
  
Recruteringscel arbeiders te Aartselaar. 
De werkgroep komt bijeen op 10/01/2012 van 9u -12u te Ukkel. 
  
HV Posten. 
De WNA merkt op dat er tijdens vergaderingen in Ukkel het gerucht de ronde doet dat er een aantal arbei-
ders moeten verdwijnen. Heeft dit gevolgen voor de bedienden? 
Volgens de directie zullen er arbeiders tijdelijk overgeplaatst worden naar andere Divisies. Er zal geen re-
ductie zijn van arbeiders of bedienden. 
  
North Wind. 
De WNA vraag een stand van zaken over dit project. 
Volgens de directie staat Fabricom hier niet op de eerste rij, omdat de Belgische windfarms zeer interessant 
zijn voor de internationale markt. 
  
P&M NE. 
De burelen van P&M NE aan Henry Fordlaan zullen heringericht worden. Facility is hiermee belast. Mensen 
die niet Ford gerelateerd zijn zullen verhuizen van de Mondeolaan naar de Henry Fordlaan. 
  
Givet Frankrijk. 
De WNA vraagt een stand van zaken over het project Givet in Frankrijk. 
Volgens de directie is dit afgevoerd. 
  
Verhuizen Distributie. 
De WNA vraagt of de verhuizen bij Distributie bijna gedaan zijn. 
Volgens de directie is de verhuis van Desteldonk geen model van hoe het zou moeten. Er zullen nog wat 
wijzigingen zijn om de ruimte beter te benutten. 
  
Quentris. 
Op heden werden 7 personen overgeheveld naar Fabricom, om de gezondmaking van dit bedrijf. Op de 
vraag of dit een voorbode van erger zou zijn werd negatief geantwoord. 
De voorzitter bemerkt dat dit personeel goede voorwaarden kreeg en indien deze niet beantwoorden aan 
hun verwachtingen ze nergens deze nog zullen ontvangen. 
  
Smartgrid. 
De WNA vraagt of de directie een zich heeft op de evolutie van het smartgrid. 
De antwoordt dat ze dit kort opvolgt. De technologie is er maar er moet geïnvesteerd kunnen worden. Ko-
men zal het, enkel de termijn hangt af van de ter beschikking zijnde middelen. 
  
Distributie - Middenspanningscabines. 
De WNA vraagt een stand van zaken over de ombouw van middenspanningscabines. 



Volgens de directie zullen alle middenspanningscabines een facelift krijgen. Het hangt enkel af van de grote 
van de subsidiering. 
  
International Operations. 
De WNA merkt op dat op de Permanente Werkgroep Services in Parijs de aandacht werd gevestigd dat Fa-
bricom met onderaannemers werkt die niet gecertificeerd zijn. De betrokken onderaannemers hun personeel 
werken beneden de wettelijke voorwaarden. Personeel heeft geen arbeidsovereenkomst enz… 
De directie merkt op dat het om Fabricom BV Nederland gaat en niet om Fabricom NV België. Fabricom BV 
is in dialoog met de Nederlandse uitzendbureaus en Nederlandse vakbonden. De directie vraagt dan ook 
geen onrust te creëren door onnodig cowboyverhalen te verkondigen. De WNA verwijst enkel dat het imago 
van het bedrijf wordt bezoedeld. 
  
Freelance HR Manager MSP. 
De WNA bemerkt dat Mevr. Claes, de Local HR Manager ai bij MSP, niet op de interim- of onderaanne-
mingslijst voorkomt. Volgens de directie is Mevr. Claes een zelfstandige. 
  
Opleidingen. 
De vorige ondernemingsraad merkten we op dat leidinggevenden de opleiding chauffeur Cat. C mochten 
volgen terwijl er al mensen in huis dit rijbewijs bezitten. Deze laatste mogen geen bijkomende testen volgen. 
In de toekomst zullen voor diegene in aanmerking komen bijkomende opleidingen moeten volgen om wette-
lijk in orde te blijven. Heeft dit te maken met afspraken tussen 2 partijen die elkaar ondersteunen? 
  
Vertaling documenten. 
De WNA bemerkt dat na herhaaldelijk opmerkingen de Franstalig versies van documenten steeds later wor-
den opgestuurd of niet overhandigt. De directie vraagt dit te nuanceren en dat ze hun best blijven doen om 
dit ongemak op te lossen. 
  
Evaluatiegesprekken. 
De WNA vraagt wanneer de evaluatiegesprekken zullen starten. De procedure geeft aan dat elke partij zijn 
rechten en plichten heeft. Dit wil zeggen dat de gesprekken moeten plaatsvinden, en niet één partij zijn me-
ning op een document zet. Indien men met de evaluatie niet akkoord gaat tekent men voor ontvangst en niet 
voor akkoord. De werknemer heeft ook het recht zich te verdedigen. Een evaluatie is een wederzijdse oefe-
ning waarbij de 2 partijen elkaar mogen evalueren. 
  
Privé omniumverzekering. 
De WNA vraagt de directie om een betere polis af te sluiten voor de toekomst. Vandaag worden de tarieven 
aangepast en bijna onbetaalbaar. De directie zal dit onderzoeken. 
  
Inbraken Ukkel. 
Eén fractie vraagt of er meer veiligheidsnormen kunnen aangehouden worden. Deze bevestigt dat er de af-
gelopen periode diefstallen zouden zijn gebeurd in de keuken. Aangezien er waardevolle zaken aanwezig 
zijn, vraagt de directie deze op te bergen in de voorziene kasten enz…. 
  
Raadpleging X-60. 
De directie consulteert de ondernemingsraad over de technische bedrijfseenheid, de aantalen van arbeiders 
bedienden en jongeren, de lijst van leidinggevende functies, de lijst van kader functies en de datum van de 
sociale verkiezingen. De directie vraagt akkoord om in Nederlandstalige vestigingen ook Franstalige informa-
tie op de valven te hangen. 
De WNA gaf opmerkingen rond een aantal functies van leidinggevenden kaderleden. 
De directie komt hier voor een groot stuk in tegemoet. 
Verder overleg kan nog tot 4/1/2012. 
De WNA is akkoord met het publieren van Franstalige info op de borden in Nederlandstalige vestigingen. 
Een lijst van de aanplakkingen zal in een HR News vermeld worden. 
  
De directie wenst iedereen die het afgelopen jaar op een constructieve manier de vergaderingen bijwoonde 
te bedanken en prettige eindejaarfeesten toe te wensen. 
  
 


