
13/12/2011 SD december - Fabricom Ukkel. 
 
Mevr. Sofie Claes wordt voorgesteld als nieuwe HR Manager voor Maintenance, Services & Panels. Zij heeft 
haar bureel in Zwijndrecht. 
 
Kilometervergoeding voor kilometers in opdracht. 
De WNA heeft vorige vergadering al gevraagd om de parameters die betrekking hebben op de berekening 
van de kilometervergoeding te herzien. De directie heeft deze vraag doorgespeeld aan Fabricom Fleet. 
Fleet antwoordt dat de huidige parameters nog steeds van toepassing zijn. Als voorbeeld beweren zij dat de 
aankoop en de verzekering niet gestegen zijn. Volgens de WNA zijn de verzekeringspremies voor 
particulieren wel degelijk gestegen. 
 
Groepsverzekering. 
De WNA vraagt een overzicht van de werkgeversbijdrage in de groepsverzekering. Volgens het 
sectorakkoord zou deze bijdrage in twee fases van 0,1 % opgetrokken moeten worden. Indien er nog 
verzekeringen bestaan met een te bereiken doel vraagt de WNA hoe dit dan ingevuld zal worden. 
De directie zal zich bevragen bij Contassur. 
 
Refter Ukkel. 
Op vraag van de WNA of de refter einde december van dit jaar sluit heeft de directie geen antwoord. Zij 
vermoedt van niet. 
 
Fietsvergoeding. 
Op vraag van een WNA om een fietsvergoeding in te voeren zal de directie de belastbaarheid van de 
verschillende vergoedingen in een tekst op een rij zetten. Volgens de directie heeft het geen zin 
vergoedingen uit te keren als deze naar de belastingen vloeien. 
 
Loonverhogingen. 
Een WNA merkt op dat bedienden met een bedrijfsvoertuig door de jaren een theoretische loonsverhoging 
gekregen hebben door de prijsstijgingen van brandstof en dergelijke. Zij vraagt een gelijkaardige verhoging 
voor de andere bedienden. Volgens de directie is er een loonnorm van 0,3 % vastgesteld door de overheid 
en staan ze machteloos om verhogingen toe te kennen. 
 
Elektronische maaltijdcheques. 
De WNA vraagt wat de visie is van de directie in verband met elektronische maaltijdcheques. 
De directie antwoordt dat ze de evolutie hier rond afwachten maar in loop van tijd zullen zij hierin mee 
stappen. 
 
Quentris. 
Wegens een afslanking bij Quentris worden er 7 bedienden van Quentris overgeplaatst naar Fabricom. Ze 
komen in verschillende Departementen terecht. Volgens de WNA verloopt dit zeer stroef. Programmeurs 
worden ineens projectleider bij graafwerken langs de straat. Ze hebben daar geen opleiding voor gekregen 
qua beroep en zeker niet qua veiligheid. De HR manager zegt dat hun taak "gradueel duidelijk zal worden". 
Volgens een lokale Department Manager is het dit, of ze moeten maar opstappen. 
De directie bevestigd dat een nieuwe job altijd moeilijk is en dat er een overgangsperiode, een 
inwerkperiode, moet zijn. De directie zal deze verhuis onderzoeken. Los van deze afslanking zal Quentris 
blijven voortbestaan. 
 
Ontslag Grimbergen. 
De WNA meldt dat iemand, na 5 jaar dienst, die ontslagen is direct alles moest inleveren: werkschoenen, 
helm, T-shirts, enz… Dit is hoogst ongebruikelijk. De WNA vraagt wat hier de bedoeling van is. Vroeger 
waren er bij International Operations veel Franstaligen. Nu worden deze vervolgens vervangen door 
Nederlandstaligen. Is hier een zuivering aan de gang? Weet Dhr. Hanson hiervan? 
 
Functieomschrijvingen. 
De WNA vraagt nogmaals een upgrade van de omschrijvingen die nog van uit 1948 dateren. 
 
Track & Trace. 
Fabricom heeft een nieuwe leverancier voor het track & Trace systeem. Traxxeo hard- en software komt zijn 
product voorstellen. Verdere besprekingen zullen samen met de arbeiders gevoerd worden omdat dit 
gemeenschappelijke materie is. Een CAO zal opgesteld worden. Wordt vervolgd. 
 
Gelijkstellingen voor CAO 90. 
Omdat de premie betaald wordt naargelang het gewerkte regime heeft niet iedereen hetzelfde bedrag 
ontvangen. Om duidelijkheid te geven welke dagen en/of periodes gelijkgesteld zijn zullen de codes ter 
beschikking worden. 



 
Werken in het buitenland. 
Reistijd: de franchise van 1,5 uur heen en 1,5 terug valt weg. De reële reistijd wordt gerekend als arbeidstijd. 
De voorwaarden voor de reistijd blijven onveranderd. Een gedetailleerde tekst zal nog voorgelegd worden 
aan de WNA. 
Feestdagen: de directie stelt voor om de feestdagen van het land waar de werkzaamheden gebeuren te 
volgen. De WNA zal dit nog verder onderzoeken. 
Eveneens omdat dit gemeenschappelijke materie is voor arbeiders en bedienden zal er een nieuwe 
vergadering gepland worden. Wordt vervolgd. 
 
 
 


