
Ondernemingsraad 25/05/2010. 
 
Beleidsverklaring opgesteld door alle fracties en vorige ondernemingsraad voorgelezen en overhandigd aan de directie. 
  
Standpunt directie. 
Inhoudelijk is het wederzijdse engagement en respect één van de doelstellingen. De directie heeft geen bezwaren en 
kan zich aansluiten op de vraag van de fracties. 
  
Verhuis Sita, fusie Shering Plough. 
Sita heeft ons gebouw in Ukkel verlaten. Shering Plough fusioneert met Merck. De directie bevestigd dat er geruchten 
zijn dat Shering Plough dan toch onze site zou verlaten. Er is nog steeds een opzegtermijn maar er is nog niets officieel 
bekend gemaakt. 
  
CO2 taks. 
De infosessies zijn in bepaalde Divisies en Departementen al doorgegaan. De sociale partners werden hier niet in be-
trokken. De informatie welke de verschillende Local HR Managers geven is niet altijd dezelfde en soms tegenstrijdig met 
elkaar. Er is nochtans door de directie een inforfatie-kit ter beschikking gesteld. De directie zal nagaan wat de onduide-
lijkheden zijn. 
  
Evaluatie Werkplaats Aangepast Werk (WAW). 
De directie zou een evaluatie opmaken. Dit is gebeurd maar nog niet doorgegeven aan de ondernemingsraadleden. Een 
beslissing zal genomen worden vóór 1 juli wat met dit project wordt gedaan. Het probleem is dat de divisies waar de per-
sonen zijn tewerkgesteld de kosten niet willen dragen en dit willen doorschuiven naar het atelier in Aartselaar. Het ver-
moeden is dat dit project zal gestopt worden. 
  
Onderaannemer als chef en/of brigadier. 
Nog steeds wordt er vastgesteld dat bepaalde onderaannemers de functie van brigadier uitoefenen over personeel van 
Fabricom. Verwijzend naar de afspraak die werd gemaakt zou de directie gevolg geven aan onze opmerkingen. Dit zal 
nogmaals aangekaart worden tijdens de Divisievergaderingen. 
  
Procédure Ziekte. 
Een overzicht wordt gegeven via een presentatie van de directie. Er wordt geconstateerd dat er veel tijd kan gespaard 
worden indien betrokkene onmiddellijk reageert naar Fabricom en zijn mutualiteit. Nu wachten sommigen tot wanneer de 
gewaarborgde periode van 14 dagen bij arbeiders of 4 weken bij bedienden is verlopen om dan hun documenten naar de 
mutualiteit door te sturen. Ook moeten er teveel stappen genomen worden in de communicatie tussen Fabricom en SD-
Worx. Dit moet dringend vereenvoudigd worden. 
  
FM01 - FM04. 
Bij aanvang van FM04 is er 2 à 3 weken nodig om antwoord te krijgen. Bij FM01 is het aan de werknemer om dit zorg-
vuldig bij te houden, indien men economisch werkloos zou worden. 
  
Verlofvooruitzichten. 
Tot op vandaag heeft nog niet iedereen het formulier om zijn verlofvooruitzichten te kennen te geven ontvangen. Gezien 
het nu laattijdig zou zijn dit formulier te versturen zal men onderzoek doen om het volgende jaar beter te organiseren. In 
het verleden werd dit georganiseerd door OSS waar nu andere diensten een deel voor hun rekening nemen. Dit is buiten 
de afspraken die werden gemaakt. 
  
Link 2010. 
De vergelijkingen lijken niet overeen te komen. De bedragen op het belastingsdocument 281.10 komen niet overeen met 
het document welk toegestuurd werd door Fabricom. De CEO bevestigd dat GDF Suez een soepele houding zal aanne-
men over het maximum bedrag welk kan ingeschreven worden. 
  
Opleidingsplan. 
Een evaluatie van het opleidingsplan van 2009 en een vooruitzicht op het opleidingplan voor 2010 werd gegeven door de 
verantwoordelijke voor de evaluaties en de opleidingen. Er wordt gevraagd om de uren die werden gepresenteerd te lin-
ken aan het aantal opleidingen. Het getal van 62.000 uren voor 2009 geef een ander beeld dan de aantallen van de op-
leidingen die voorzien zijn voor 2010. Dit zal in de loop van het jaar verhogen doordat nog niet alle evaluaties verwerkt 
zijn (of doorgegaan zijn) en doordat tijdens het jaar nog opleidingsaanvragen binnenkomen. 
  
Uurrooster Kleppenatelier in Zwijndrecht. 
Op heden is het beginuur 7u20 in de kleppenatelier. Door de verhuis van IS (Industrial Services) naar Zwijndrecht, werd 
de vraag gesteld om een gezamenlijk aanvangsuur te nemen van 7u00. Deze uurrooster was ook van toepassing in St 
Job. De directie zal dit onderzoeken en de volgende ondernemingsraad uitsluitsel geven. 
  
Voorstelling Departement Manager P&M NC/NW. 
Steven De Waele is de nieuwe Departement Managers van P&M NC en NW. Hij is in dienst sinds 25 mei 2010. Er wordt 
gevraagd om nieuwe Managers voor te stellen aan de sociale partners. 
  
Standpunt Fabricom werkkledij met logo bij onderaannemers. 
Op diverse werven wordt er geconstateerd dat onderaannemers kledij aan heeft met het logo van Fabricom. Indien er 
slechte elementen bij zijn die worden doorgestuurd naar een andere opdrachtgever en de kledij wordt niet gerecupereerd 
dan werken ze met de kledij met logo van Fabricom. De directie herkent het probleem maar zegt dat dit moeilijk in te dij-
ken is daar personen die niet voldoen op de werf vroegtijdig een site verlaten en niet altijd hun kledij afgeven. Dit zal on-
derzocht worden. 
  



Infosessies voor schoolverlaters. 
Dit is een project met verschillende firma’s uit de branche. In Zwijndrecht is er al één infosessie doorgegaan. De tweede 
sessie zal doorgaan in juli. De vraag is of er nog veel schoolverlaters aanwezig zullen zijn op deze tweede sessie, daar 
concurrenten ons misschien al voor geweest zijn en daar bovenop is het vakantie. 
 


