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De directie wil dat de syndicale delegatie van de bedienden zich houdt aan een pakket uren. De directie stelt 
een pakket van 300 uur voor. Hiermee kan de SD niet akkoord gaan. De SD stelt voor om hetzelfde te 
hanteren als bij de arbeiders. Dit komt overeen met 981 uren. Na overleg stelt de directie een pakket van 440 
uur voor. Ook hier kan de SD niet mee akkoord gaan. De directie wil niet hoger gaan. Weer zal de achterban 
geraadpleegd worden.  
 
Pakuren: 
Blijft een delicaat punt. De directie onderzoekt de zaak maar zegt dat het niet eenvoudig is. 
 
Functieomschrijving en titels: 
Nog steeds wordt er gewacht op Agoria. Daar wordt geen vooruitgang geboekt. 
 
Bijpassing bijleg brugpensioen bij het statuut ex-ENI: 
In uitbreiding op CAO 17 krijgen de bedienden van ex-ENI bij hun brugpensioen een bepaald bedrag. Onze 
vraag is om dit te verhogen. Dit is in jaren niet meer gebeurd. De directie antwoord dat dit niet kan. 
 
Glijdende uren: 
In Oostakker en Grimbergen bestaan geen glijdende uren. Niettegenstaande anders vermeld in het 
arbeidsreglement. De directie antwoord dat dit is doorgegeven aan de HR managers. Ook voor deze sites telt 
het arbeidsreglement. Men mag dus in de bovenvernoemde sites ook beschikken over glijdende uren. 
 
Telenet voordelen: 
Telenet biedt momenteel aan de werkgever een formule aan om internet voor de werknemer gratis aan te 
bieden. De werkgever kan op haar beurt deze fiscaal volledig af trekken. Men is nog steeds bezig met dit te 
onderzoeken.  
 
Barema aanpassing ex-ENI statuut: 
Blijkbaar zijn er in oktober 2008 bij ex-ENI verhogingen en verlagingen gebeurd die totaal niet kloppen. Twee 
weken later gebeuren deze veranderingen terug. Maturiteiten kloppen niet meer. De directie zal dit bekijken en 
uitpluizen. Maandag 4 mei is er een vergadering. 
 
Kleine herstellingen bij Fleet: 
De SD vindt dat het veel te lang duurt eer men de kosten terugbetaald krijgt van Fleet bij ongelukken op de 
weg in opdracht. Nu moet de werknemer eerst alles voorschieten en dan krijgt men dit terugbetaald van Fleet. 
De directie zal dit bekijken. 
 
Beperkte werkgroepen: 
De SD vindt het niet meer kunnen dat om de haver klap nieuwe werkgroepen worden opgericht om bepaalde 
problemen binnen het bedrijf bespreken. Er bestaan momenteel al 5 à 6 werkgroepen. Dit is niet meer 
werkbaar, daar de SD iedere keer tijd moet vrijmaken. De SD krijgt geen antwoord op deze vraag. 
 
 
 
 
 
 


