
Opvolging op het vorige verslag: Zie algemeen. 
 
Economische informatie:  
 
Belgian Operations: 
 
High Voltage: Geen grote investeringen zowel bij de lijnen als bij de posten.  
Communications: Op jaarcontracten zitten we goed. Wireless en Networks: genoeg bestellingen. 
Distributie: Zit vrij goed en prognoses zijn goed voor de toekomst. 
RRE: Genoeg werk voor dit jaar. Diabolo project; uitbouw van het Vlaamse tunnelcentrum 
WAPB: Tewerkstelling tot juni 2010 
Industrie North: Problemen bij de Piping. Tewerkstelling voorzien tot mei – juni. Er zijn in het algemeen geen 
grote projecten.  
Maintenance, Services & Panels: Zit nu reeds boven de verwachtingen.  
Energy & Environment: Activiteiten zijn verzekerd tot mei 2010. Onderbemanning aanwezig. 
 
International Operations: 
 
Algemeen: Nieuw organigram wordt voorgesteld International Projects.. Voor de bending veranderd er niets. 
Projects: Voorbereidingswerken worden gedaan voor Noorwegen Karstö. Hier hebben we ook een 
veiligheidsprijs ontvangen voor de werken van vorig jaar. Rotterdam: einde werken voorzien begin april. 
Willemshaven: hier hebben we vertraging op gelopen.  
Products: Minder werk voor de bending. Prefab doet het voorlopig nog goed.  
 
Algemeen 
 
Identificatie fiche en kortingen: Er komen nieuwe identificatiefiches in september. Deze die nu verstuurd zijn, 
zijn voorlopig. Ook de lijsten met de kortingen zullen worden aangepast. 
Individuele rekening: Eind april krijgt iedereen zijn individuele afrekening. 
Gebouwen te Ukkel: Het klopt dat Sita verhuist. Sharing Ploug zal ook de gebouwen te Ukkel verlaten. 
Fabricom blijft voorlopig nog wel in Ukkel. Niet tegenstaande Electrabel het tegendeel beweert. In de 
toekomst zal wel worden verhuisd, maar wanneer is nog een vraagteken. Wordt zeker vervolgd. 
CO2-taks: De infosessies worden gestart vanaf mei. 
OSS Aartselaar: 1 persoon zou normaal gezien eind april in Zwijndrecht zitten. 
Opleidingen: Meer en meer stellen wij vast dat mensen opgeleid worden, wat op zich goed is, die later die 
opleiding niet nodig hebben omdat onderaannemers deze baan uitoefenen. Dit werkt niet motiverend. 
Interimairs en onderaannemers: Het kan en mag niet de bedoeling zijn dat onderaannemers of interimairs de 
leiding krijgen over Fabricom mensen op de bepaalde werven. De directie is van dezelfde mening. Als zo 
een situatie nog eens voorkomt, moet dit direct gemeld worden. 
Sociale Inspectie in Genk: De directie heeft de oorzaak laten onderzoeken door zijn juridische diensten. 
GSM problematiek: Dit blijft onveranderd. Dus de 12,5 € blijft als je de GSM privé gebruikt. Tenzij u op eer 
en geweten een papier ondertekent dat u geen privégesprekken voert. 
Track & Trace: Op de volgende SD wordt dit verder besproken. De betrokken werknemers zullen daarna een 
opleidingsboekje krijgen met uitleg. 
Lappersfortbos: Dit was van de groep Fabricom. Deze grond is nu verkocht. Dus de groep Fabricom heeft er 
niets meer mee te maken.  
 
Sint Elooi gaat door op 3 december 2010. 
 


