
Opvolging op het vorige verslag. 
 
Loonbrieven en werkloosheidspapieren. 
Er zijn geen loonbrieven voor de arbeiders ontvangen geweest deze maand. De directie antwoordt dat door 
de overgang met SD Worx er nog heel veel problemen zijn. Zo komen ook de werkloosheidspapieren veel te 
laat aan bij onze mensen. Men doet er alles aan om deze problemen op te lossen. 
 
CO2 taks. 
Er bestaat totaal nog geen duidelijkheid hierover bij de werknemers. Er komt een infovergadering 
hieromtrent met de werknemersafvaardiging. Ook kan iedereen bij de HR manager terecht voor meer info. 
 
Facility management. 
Deze dienst zal van 8 uur tot 17 uur beschikbaar zijn. Daarna krijgt u een band waarop u iets kan inspreken. 
 
Spring. 
Dit jaar komt er een nieuwe “spring” uitgave. 
 
Economische informatie. 
 
Belgian Operations. 
 
High Voltage: Zeer weinig bestellingen en zeer weinig prijsaanvragen. Vooral de Lines krijgen het moeilijk. 
Communications: Verschillende bestellingen worden geannuleerd. Ook hier zal werkloosheid optreden. 
Distributie: Zeker werk tot juni 2009 
RRE: Nog geen echte problemen. Werk voorzien tot augustus 2009. Nieuwe bestellingen: Metro Charleroi 
en bij de Lijn in Antwerpen (bovenleidingen) 
WAPB: Geen problemen. Wel ook hier geldproblemen bij klanten.  
Industrie North: Tewerkstelling komt in gedrang in sommige diensten. Ook verminderen de bestellingen. 
P&M NC doet het wel goed en kregen onlangs nog enkele bestellingen bij. 
Maintenance, Services & Panels: Weinig problemen verwacht. 
Energy & Environment: Werk voorzien tot september 2009. 
 
International Operations. 
 
Projects: Gazoduc is afgeleverd. Er zal wel nog tot juni in Algerije gebleven worden als waarborg.  
Products: Het niet tijdig leveren van materiaal zorgt voor problemen binnen de Bending. Technische 
werkloosheid binnen de Bending vanaf maart. Prefab activiteiten in Grimbergen zit voorlopig nog goed. 
Hoboken: Activiteit zeer goed dit jaar. Modules voor Noorwegen. Het project Bellwind wordt naar een later 
tijdstip verschoven. Lopende offertes: Noorwegen Karsto, Alstom,  
Opvolger voor Thierry Burky: Guido Mullier. Hij komt van EGEMIN. 
 
Algemeen. 
 
Opleidingen voor mensen voor de Kerncentrale Doel. Het is niet omdat mensen een opleiding krijgen van 4 
dagen, dat men in de warme zone zal moeten werken. 
Overname Cofathec: Eerst is een collectief akkoord nodig om daarna individueel te bespreken. 
 
Sint Elooi: 27 november 2009 
 
Volgende vergaderingen Ondernemingsraad: 30/04, 28/05, 25/06, 06/08, 24/09, 29/10, 26/11 en 23/12 


