
19/04/2011 SD bedienden - Ukkel. 
 
Vorig verslag wordt goed gekeurd. 
 
Brugpensioen. 
De werkgeversafvaardiging (WNA) wil het Sectorakkoord afwachten alvorens een besluit te nemen. 
 
Pakuren. 
Op volgende vergadering zal de CAO voorgelegd worden in verband met de pakuren. Er zal een aparte 
gemaakt worden voor de arbeiders en de bedienden. 
 
Functieclassificatie. 
Er zijn momenteel teveel functietittels. Daarom zullen deze herbekeken worden en desnoods zullen 
sommige tittels verdwijnen.  
 
Onthaal. 
De WNA vraagt of zij een voorbeeld van de onthaalmap kunnen ontvangen. 
 
Lijst promoties. 
Deze is nog steeds niet in ons bezit. De directie antwoord dat zij dit zal verdelen. 
 
Maturiteiten bij ENI. 
Na een grondige check-up vorig jaar, zijn dit jaar weer fouten opgedoken bij de maturiteiten van ENI. 
De directie zal dit onderzoeken. 
 
Km vergoeding. 
De WNA vraagt of het mogelijk is de km vergoeding aan te passen. De kosten zijn alsmaar gestegen. De 
brandstof, de verzekering, garagekosten ed. De directie antwoord dat hier een CAO rond bestaat met 
bijhorende formule. Deze wordt toegepast, met andere woorden in september zal deze formule worden 
toegepast. 
 
Overuren. 
Meer en meer worden overuren gewoon gehalveerd bij mensen die deze wel degelijk gepresteerd hebben. 
Dit kan en mag niet. De directie vraagt voorbeelden en zal deze zaak onderzoeken. 
 
Groepsverzekering. 
Bij sommige mensen klopt de berekening niet meer van de groepsverzekering. Dit kan soms ettelijke 
duizenden euro’s schelen. Dit was vroeger niet. De directie zal hier ook de zaak onderzoeken en vraagt 
voorbeelden. Maar dit kan ook verschillen van statuut tot statuut 
 
Decoratiefeest. 
Door een vergissing zijn mensen op het decoratiefeest niet vermeld geworden. De WNA vraagt of het 
mogelijk is een brief met verontschuldigingen op te sturen naar deze mensen. 
 
Persoonlijke bestellingen. 
Vroeger kon men via Fabricom persoonlijke bestellingen plaatsen. Dit kan nu niet meer. De directie 
antwoord dat er veel problemen zijn bij betalingen van personeelsleden aan Fabricom. 
 
Toekennen van wagens. 
Vanaf dit jaar krijgen kaderleden die vroeger een wagen bezaten van categorie C nu categorie D. Vanwaar 
deze verandering. De directie antwoord dat er een wildgroei was in deze wagens en zij dit terug op punt 
willen zetten. De WNA vraagt of dit wel kan omdat er aan deze wagens ook verloningen zitten. 
 
Ontslaan van mensen. 
Meer en meer worden mensen ontslagen die nog in hun proefperiode zitten. Er wordt nauwelijks gekeken of 
zij misschien ergens anders kunnen worden ingezet. Dit schept demotivatie bij andere mensen, omdat zij 
hier tijd hebben ingestoken en geen vruchten kunnen plukken van hun daden. Ook zitten op deze diensten 
onderaannemers wat ook de sfeer niet ten goede komt. 
 
Sociaal abonnement. 
De WNA vraagt of het niet mogelijk is dat Fabricom het sociaal abonnement per jaar betaalt. De directie 
antwoord dat men dit niet gaat doen. Wat als de betrokkene het bedrijf verlaat. 
 
Refter Ukkel. 
Is het de bedoeling dat deze gaat sluiten in de nabije toekomst? De directie antwoord dat dit niet het geval 
is. Men zal wel de prijzen herbekijken met Dhr. Van den Abeele. 
 



Maaltijdcheques. 
Het komt vaker voor dat mensen na de werkuren hun maaltijdcheques moeten gaan afhalen omdat deze 
aangetekend zijn verstuurd. Soms verdwijnen er zelfs maaltijdcheques. Maaltijdcheques zijn een verloning, 
dus moet de werkgever ervoor zorgen dat deze tot bij de mensen geraken. De directie erkent het probleem 
maar zegt dat zij hier weinig aan kunnen doen. Zij hopen dat snel de elektronische cheques er zullen zijn. 
Dan zijn deze problemen opgelost. 
 
Problemen met Charly. 
Mensen voeren hun uren en onkosten in het programma Charly in. Maar als hun loonbriefje komt staan er 
andere zaken op dan zij hebben ingevoerd. Daardoor worden zij soms niet betaald. De directie zegt dat het 
probleem vele oorzaken kan hebben. Dit kan te wijten zijn aan een foute invoer, geen goedkeuring van de 
overste of een foute overdracht.  
 
Volgende SD: 28 juni 2011 
 
 


