
De directie wil dat de syndicale delegatie van de 
bedienden zich houdt aan een pakket uren. Nu is 
dit niet het geval. De werknemersafvaardiging gaat 
hier nog niet mee akkoord en zal dit voorleggen 
aan de achterban. 
 
Statuutverandering. 
Bij toelichting, aangaande statuutverandering van 
arbeiders naar bedienden, door onze HR mana-
gers, blijkt dat deze uitleg vaak te wensen overlaat. 
Deze nieuwe bedienden worden te weinig juist ge-
informeerd over deze verandering. De directie ant-
woordt om bij de volgende HR-meeting, de HR ma-
nagers op de hoogte te brengen aangaande deze 
materie. 
 
Vergoeding en toeslagen. 
De werknemersafvaardiging vraagt om bepaalde 
vergoeding en toeslagen gelijk te trekken tussen de 
verschillende ex-statuten of met de arbeiders die 
hetzelfde werk doen, of te indexeren. Concreet voor 
deze vergadering: toeslag brugpensioen ex-ENI, 
werken met volledige pakken (pakuren), gevaarlijk 
werk en shiftpremies. 
De directie wacht liever het sectorakkoord af. Er zal 
een inventaris gemaakt worden per ex-statuut van 
de potentiële te harmoniseren vergoedingen. Daar-
na gaat de directie bekijken welke impact deze 
harmonisering zal hebben op het budget.  
 
Functieomschrijving en titels. 
Wij zijn vragende partij om dringend de functiebe-
schrijvingen van de bedienden te krijgen. De be-
dienden weten niet aan welke criteria ze moeten 
voldoen om een functieverhoging te krijgen. Wat 
wordt verwacht van bepaalde functies? Hoe worden 
nieuwe aangeworvenen in een bepaalde categorie 
gezet? Wat zijn de voorwaarden? Er bestaat mo-
menteel nog geen functiebeschrijving volgens di-
rectie. Men gaat dit aanvragen bij Agoria. Daar is 
men met deze materie bezig. 
 
Toepassing arbeidsreglement. 
Bedienden die niet gerelateerd zijn andere dien-
sten, zoals werkplaatsen en dergelijke, of openbaar 
vervoer kunnen in een glijdend systeem werken. In 
Oostakker en Grimbergen bestaan geen glijdende 
uren, hier wordt dit niet toegestaan. Niettegen-
staande anders vermeld in het arbeidsreglement.  
 
Opleidings-CV. 
De opleidings-CV is, zoals de CAO het voorziet, in 
voege. Ieder kan deze individueel raadplegen bij 
zijn/haar lokale HR dienst. Algemene verdeling zou 
kunnen gebeuren bij de volgende evaluaties. Dit is 
tevens het moment waarop de bediende het twee-

de luik eigen aan de werknemer kan invullen. Dit 
betreft opleidingen buiten het kader van hetgeen 
door de firma gevraagd wordt. Hieruit kan een 
eventuele extra competentie blijken. Bij het verlaten 
van de firma zal deze opleidings-CV meegegeven 
worden. 
 
Barema aanpassing ex-ENI statuut. 
Blijkbaar zijn er in oktober 2008, dus buiten de 
normale periode, bij ex-ENI maturiteits- verhogin-
gen en verlagingen gebeurd die totaal niet kloppen. 
Twee weken later gebeuren deze veranderingen 
terug, maar niet bij iedereen hetzelfde. Sommigen 
maken een sprong naar het kader of middenkader. 
De maturiteiten kloppen niet meer en zijn niet meer 
op te volgen voor de toekomst. Het reglement is 
nochtans bekent en duidelijk. De WNA vraagt te-
vens dat de maturiteit bij betrokken bedienden te-
rug op de loonbrief vermeld wordt. De directie zal 
dit bekijken en uitpluizen. 
 
Telenet voordelen. 
Telenet biedt momenteel aan werkgevers een for-
mule aan om internet voor de werknemer gratis aan 
te bieden. De werkgever kan op haar beurt deze 
fiscaal volledig af trekken. De directie zal dit bekij-
ken. 
 
Groepsverzekering ex-Fabricom. 
Bedienden van ex-Fabricom die vragen hebben 
over de berekening van de uitkeringen van hun 
groepsverzekering ten opzichte van hun individuele 
fiche kunnen altijd contact opnemen met hun lokale 
HR dienst. 
 
Ook nog.... 
De loonschalen van ex-GTI Infra zijn nooit aange-
past aangezien dit geen barema's zijn en dus niet 
kunnen worden geïndexeerd. 
 
Er is een hele tijd geleden een nieuw contract afge-
sloten voor de groepsverzekering voor ex-GTI Infra. 
Ondertussen zijn er al 5 addendum. De werkne-
mersafvaardiging vraagt om alsnog deze documen-
ten aan betrokken bedienden te laten geworden. 
 
Op vraag van de werknemersafvaardiging zal de 
directie nagaan wat de mogelijkheden zijn bij VAB 
pechverhelping qua reductie op abonnementgel-
den. 
 
Een eventuele overgang van ex-GTI Electro Thijs 
en ex-GTI Broux Werken naar het statuut Fabricom 
zal in de 2

de
 helft van 2009 ter studie liggen. 

 
 

 
 

Heb je nog vragen of opmerkingen aarzel dan niet om je lokale LBC-NVK afgevaardigde te contacteren.  


