
27 januari 2011 OR januari. 
 
Personeelsfeest 11/09/2011. 
Op vraag van de werknemersafvaardiging (WNA) stemde de directie toe om terug een personeelsfeest te organiseren. 
Dit zal terug doorgaan in Paira Daisa (ex Paradisio) op 11 september 2011. 
 
Decoratiefeest: 26/03/2011. 
Naar jaarlijkse gewoonte worden de gedecoreerden en jubilarissen gevierd op 26 maart 2011. De locatie wordt nog 
doorgegeven. 
 
Track & Trace: rechten en plichten. 
De directie heeft een onderhoud gehad met de leverancier van de installatie. Daaruit blijkt dat er nog een aantal 
aanpassingen nodig zijn. Overeenkomstig zal de directie de bundels met de rechten en plichten tegen einde februari aan 
de sociale partners overhandigen. 
 
Medische controle na ziekte. 
De directie heeft een duidelijke nota van procedure opgesteld en zal deze aan WNA overmaken. 
 
E-mailadressen actief. 
Operationele sturen opdrachten via niet geactiveerde mailadressen van arbeiders. De directie zal nogmaals de vraag 
stellen aan ICT. Waarschijnlijk zullen de accounts verwijderd worden zodat er een melding van niet bestaand adres 
verstuurd wordt naar de afzender. 
 
Onthaal. 
Zolang de oude procedure van toepassing is vraagt de WNA dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en zich aan 
het tijdschema houdt. Zodat de laatste spreker nog binnen de werkuren zijn toelichting kan doen. Men kan niet 1 uur 
reserveren om een halve dag vol te praten. 
 
Ondernemingsorganigram. 
De WNA heeft een actueel organogram gevraagd maar nog niet ontvangen. De directie heeft aankondigt dat er een 
nieuwe onderneming opgericht is voor communicatie. Het is samenwerking tussen Fabricom, Cofely en de NMBS. De 
zetel is in Aartselaar. 
 
Gesubsidieerde opleidingen. 
De WNA vestigt er de aandacht op dat de afgelopen maanden geen documenten meer werden getekend inzake 
gesubsidieerde opleidingen. Indien de fracties niet aftekenen kunnen er problemen optreden van de toekenning ervan. 
De directie zal dit onderzoeken. 
 
Identificatiekaartje. 
De WNA vraagt nogmaals naar de stand van zaken. De vorige versie van het identificatiekaartje was niet geplastificeerd 
en met vervaldatum. De directie bevestigd dat men is begonnen met het versturen vanuit HR. 
 
Zonnepanelen. 
De WNA vraagt deze paragraaf te willen aanpassen in het verslag. De vraag was of Fabricom personeel zonnepanelen 
kan aankopen via ATV. De directie bevestigd dat dit mogelijk is. 
 
Onderaannemers. 
De WNA vraagt de directie om gesprekken via de syndicale delegatie op te starten. Daar er meer en meer 
onderaanneming op de werven verschijnt en de WNA niet kan akkoord gaan dat het eigen personeel economisch 
werkloos wordt terwijl onderaanneming aan het werk is. 
 
Economische werkloosheidsdocumenten. 
De WNA merkt op dat er een dubbel beeld wordt gecreëerd binnen Industrie. In tegenstelling dat er veel werk is door 
shutdowns de komende weken en maanden worden er veel arbeiders in orde gemaakt om economische werkloos te 
kunnen zijn. De WNA vestigt er nogmaals de aandacht op dat veel nutteloos werk en geld door het bedrijf wordt 
uitgegeven, en een demotivatie zelf in de hand wordt gewerkt. De directie verwijst naar de vorige actie die ze 
ondernamen om tijdelijk een halt toe te roepen aan dit ongemak. Op heden worden terug een teveel aan documenten 
verstuurd. 
 
Contractordorp ArcelorMittal. 
De WNA vraagt duidelijkheid over de site van Fabricom op de terreinen van ArcelorMittal. Het is de bedoeling dat alle 
grote contractoren een plaats binnen de terreinen van ArcelorMittal krijgen. Er zijn nog geen toewijzingen op dit vlak. 
Indien dit nog lang duurt dienen er dringend onderhoudswerken te gebeuren aan de huidige accommodatie. Een verhuis 
naar de nieuwe site van distributie in Oostakker wordt ook overwogen. Een mogelijkheid is ook dat de huisvesting binnen 
de terreinen van ArcelorMittal komen en de ateliers in de nieuwe locatie. 
 
Verhouding bedienden en arbeiders. 
Volgens de statistieken is het bediendestatuut in opmars in tegenstelling tot de arbeiders. De directie merkt dat er 
activiteiten zijn in de field welke door bedienden gedaan worden (Meet & regeltechniekers). 
 
Gerechtelijk onderzoek OSS. 
Na een diefstal is er aangifte gedaan bij de politie en een klacht neergelegd. Naar aanleiding hiervan werden er 
medewerkers van OSS Zwijndrecht opgeroepen bij de gerechtelijke politie. De oproeping tijdens de arbeidstijd werd 
vergoedt. Diegene tussen kerstmis en nieuwjaar werden opgeroepen zullen eveneens vergoedt worden. Dit is een 
éénmalig feit en de directie vestigt er de aandacht op dat dit in de toekomst niet meer zal gebeuren. 



 
Investeringen wagenpark Zwijndrecht. 
In het verleden werd gebruik gemaakt van 5 camionchauffeurs. Vandaag zijn er nog 2 camionchauffeurs dagelijks op de 
baan en de WNA vraagt of er nog zal geïnvesteerd worden in bijkomende vrachtwagens. De directie moet zich bij OSS 
informeren. 
 
Verhuis Oostakker 
De verhuis van de site naar de gebouwen van Katoen Natie is voorzien voor juni 2011. Er wordt onderzocht om 
eventueel de ateliers van P&M en E&I daar ook in onder te brengen. De WNA vraagt om de medewerkers die 
rechtstreeks betrokken zijn toch de nodige info te verschaffen, want deze zijn vandaag van niets op de hoogte. 
 
Wijzigingen in afhoudingen op het loon. 
Personen die voordeel in natura betalen voor utilitaire voertuigen merkten op dat er meer moet betaald worden voor hun 
wagens. Dit heeft te maken met een hogere taxatie voor de uitstoot van CO2. De WNA vraagt indien dit gebeurt op zijn 
minst de betrokken medewerker op de hoogte te brengen alvorens de afhouding te doen. 
 
Verlofrechten en verlofvooruitzichten. 
In navolging van de overeenkomst over het vastleggen van het verlof zouden er trimestriëel een overzicht van verlofrecht 
worden opgestuurd. De directie zal de HR administratie hierop attent maken. Het verdelen van het formulier om de 
verlofvooruitzichten in te vullen zal opnieuw besproken worden met OSS. Voor diegene nu al hun vakantie boeken 
kunnen de data en voorzieningen reeds getroffen worden. 
 
Toepassing loonsverhoging Nieuw statuut. 
Volgende manieren zijn mogelijk: anciënniteittoeslag, promotie, bonussen (bijloon per gepresteerde uren/dagen), 
functieaanpassing. Volgens de Local HR en de operationele leiding is bij het nieuwe statuut geen loonverhoging 
mogelijk. Volgens de directie zijn de modaliteiten van de overeenkomst duidelijk. HR en leiding zal hier aan herinnert 
worden. 
 


