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Vervangende feestdagen 2012 
Op het voorstel van de directie hebben in gemeenschappelijk vakbondsfront ACV-LBC en ACLVB een 
tegenvoorstel gedaan wat door de directie is aanvaard. 

Zondag 1/1/2012 wordt maandag 2/1/2012; 
Zaterdag 21/7/2012 wordt maandag 23/7/2012; 
Zondag 11/11/2012 wordt maandag 12/11/2012; 
Tussen Kerstmis en Nieuwjaar: 26, 27, 28 en 31/12/2012 wordt vastgelegd met ADV. 

  
HR Business partners 
De personeelsdirecteur stelt een aantal nieuwe medewerkers voor die de HR dienst komen versterken:  
Evi De Muynck is HR Officer te Desteldonk, Christiaan Bax is HR Officer te Genk en Annelies Slijper wordt 
aangesteld binnen Aartselaar RRE - HV. Deze personen staan onder de leiding van hun respectievelijke HR 
Manager. 
  
Gratis aandelen 2011 
Het personeel kreeg een schrijven van Fabricom met de vermelding dat de bruggepensioneerden en 
diegene die ontslag kregen geen recht hebben op de toekenning van gratis aandelen. Van CREELIA kregen 
we een ander bericht. De directie bevestigd dat ze contact opgenomen heeft met CREELIA en dat de 
bruggepensioneerden toch in aanmerking zullen komen. Ontslag komt niet in aanmerking. 
  
Budgetbesprekingen ArcelorMittal Gent 
De WNA vraagt of het budget werd goedgekeurd om de accommodatie op de buitensite te vervangen. De 
Divisie Manager bevestigd dat de vervanging zal plaatsvinden wanneer E&I verhuist naar het contractordorp. 
De containers die nu geïnstalleerd staan aan poort 3, zullen verplaatst worden naar de site buiten. De oude 
versleten accommodatie zal door deze containers worden vervangen en dienen voor de piping. 
  
Wijziging arbeidsreglement 
De WNA vraagt de site Desteldonk op te nemen in het arbeidsreglement en Oostakker weg te laten. 
Ook zal CAO 100 toegevoegd worden met de goedgekeurde procedure. Artikel 34 komt te vervallen die 
bloedafname toelaat. 
  
Opleidingen buiten de uren 
De WNA vraagt wat de afspraken nu zijn voor opleidingen voor gasaansluitingen voor Eandis bij Distributie 
die buiten de uren dienen gevolgd te worden. De WGA merkt op dat Fabricom de kleinere firma’s moet 
volgen, en het late tijdstip moet gevolgd worden. Nu werd al afgesproken dat de opleiding in overuren zullen 
uitbetaald worden. De WNA verwijst dat dan ook een 2

de
 verplaatsingsvergoeding zal moeten betaald 

worden. De HR Manager zal dit opvolgen en op de syndicale delegatie van 6 december voorleggen. 
  
Groepsverzekering Contassur 
De arbeiders van Fabricom hebben het overzicht gekregen, maar de cijfers kloppen in sommige gevallen 
niet. Men vermoedt dat de Amerikaans cijfer notatie is toegepast. De WNA merkt op dat CREELIA een 
Belgische onderneming is. De directie zal dit onderzoeken. 
  
Interims  
Een WNA verwijst naar het sectorakkoord dat bepaald dat de anciënniteit binnen ons bedrijf als interim vanaf 
2012 bij aanwerving wordt meegeteld in de proefperiode. De vergadering met de werkgroep inzake 
aanwerving arbeiders met interim-kantoren zal dit jaar nog worden voorzien. 
  
Kennisgeving loonsverhoging bedienden 
De directie bevestigd dat er een probleem is van de analyse van het systeem. Ontwikkelingstijd is langer en 
zal dit jaar niet klaar zijn. 
  
Overdracht van 3 bedienden van Fabricom naar Elia 
Drie bedienden van Fabricom zullen overgaan naar Elia. Dit is een onderlinge afspraak tussen Fabricom en 
Elia zelf met daaraan gekoppelde voorwaarden. 
  
Wervingselectie interims: 
In de interim-rapporten zien we veel interims. Wie is via de aanwervingscel aangeworven rekening houdend 
dat er vandaag geen regeling bestaat. Ook niet via de arbeidsraad. Overzicht zal tijdens de vergadering van 
de werkgroep gegeven worden. 
  
Opleidingen 



In navolging van het leeratelier en de gesubsidieerde opleidingen vraagt de WNA of er ook een programma 
kan uitgewerkt worden voor de Analysers. Vooral is er nood aan technische opleidingen voor de dienst 
Analyse.  
De WNA merkt ook op dat er een afbouw is voor chauffeurs Cat. C, die niet professioneel chauffeur zijn 
tijdens hun dagtaak. De WNA merkt op dat in de lijst bedienden staan die deze opleiding volgden, en vraagt 
wat de bedoeling is. Is dit in het kader van het bedrijf of privé-gebruik? 
De directie zal dit onderzoeken. 
  
C-Power 
De WNA merkt op dat verschillende onderaannemers de Bosiet opleidingen volgden. Wie draagt de kosten 
voor deze opleidingen? De directie bevestigd dat deze kosten in de meeste gevallen worden doorgerekend 
naar de leiding van de onderaannemer. 
  
Respecteren van verlofaanvragen 
De WNA verwijst naar een vraag van enkele maanden geleden dat de verlofaanvragen in dubbel moeten 
worden aangemaakt. Nu zijn er vele misverstanden en misbruiken door leidinggevenden. 
Bijkomend vestigt de WNA de aandacht dat HR administratie eigenhandig geen wijzigingen op de aanvraag 
dient uit te voeren. Indien de betrokkene een ADV aanvraagt moet deze dan ook op deze manier worden 
vergoed, en vb geen jaarlijkse verlofdag uitbetalen. 
  
Sociale verkiezingen 
De sociale verkiezingen gaan door op 8 en 9 mei 2012. 
  
Gronden site Eke en Waregem 
De sites zullen gezamenlijk verhuizen naar Kruishoutem, wat betreft de materialen: verlichtingspalen enz. De 
komende weken zal Eke als eerst verhuizen. 
  
Toolboxmeetings 
De WNA vraagt om de toolboxmeetings te gebruiken voor wat ze dienen. Dat daar kan van afgeweken 
worden of een ander item na de toolbox gegeven worden is mogelijk. Toolboxmeetings worden soms 
misbruikt om er HR materie in te verwerken. De WNA heeft het ook moeilijk dat het item koperdiefstal wordt 
aangehaald die enkel maar ongemakken met zich meebrengt.   
  
Sint Elooi 
Dit jaar gaat het Sint Elooi feest door op 2 december. 
De WNA merkt nu al op dat er leidinggevenden zijn die zich niet houden aan de afspraken die de directie 
oplegde. De WNA vraagt aan de Divisie Manager Noord geen vriendenpolitiek te creëren onder zijn team.  
Een minderheidsfractie heeft opmerkingen op het initiatief dat wordt genomen bij I.O die een boottocht 
organiseerde. De I.O. Manager heeft het moeilijk op de opmerking die deze minderheidsvakbond maakt. In 
het verleden was er geen grote opkomst in Grimbergen, waarbij de directie nu een beter alternatief aanbied.  
  
Master Quiz 
Bij de voorstelling van deze quiz had de WNA al bedenkingen. We merken op dat niet iedereen een 
computer bezit, niet iedereen de geschiedenis kent van GDF SUEZ enz… 
De WNA bemerkt dat het destijds een negatief advies gaf op de verderzetting. Vandaag is deze bezorgdheid 
terecht en aantoonbaar. De directie neemt nota van de opmerkingen.  
 


