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Wachtvergoedingen. 
Er is een voorstel tot CAO overhandigd. Alle premies lager of gelijk aan 13,26 € zijn worden geïndexeerd. Wanneer op 
een bepaald moment het geindexeerde bedrag de hogere premies van GTI en GTI Infra bereiken zullen deze hoge pre-
mies ook in de indexatie worden opgenomen. Het wachtsysteem voor de mensen die bij Nyrstar werken en de GSM 
wachtdienst bij PS zal worden bekeken en toegelicht worden. 
  
Track & Trace. 
De namen van de mensen bij RRE, WAPB en Communications zijn bekent. Gebruiksaanwijzing en uitleg over de rechten 
en plichten van gebruiker zijn opgesteld. Een conventie is in voorbereiding en een verklaring gaat naar de privacycom-
missie. Een lijst met wie toegang heeft tot wat en op welk niveau is in voorbereiding. Wat er zal gebeuren met de gege-
vens zal verduidelijkt worden. De planning van de installaties zal gegeven worden. 
  
Overeenkomst pakuren. 
Het voorstel tot CAO wordt uit elkaar getrokken voor arbeiders en bedienden. De directie gaat niet af van haar standpunt. 
Los van het hetgeen wat betaald word aan onderaannemers is er gekeken wat er in het verleden betaald werd door ex-
Fabricom en ex-ENI. Het mag geen kostenverhogende maatregel worden in deze moeilijke tijden. De term "chemische 
omgeving" zal zeer ruim genomen worden. De "hoge" premie van de onderaannemer kan na aftrek zelfs lager zijn dan 
onze toeslagen. 
  
Wijziging statuut EBM. 
De overgang is voorzien per 1 juli. In juni wordt iedereen gezien. Ieders individuele rekening wordt voorgelegd en betrok-
kene heeft bedenktijd tot einde juni. Het systeem zoals al toegepast bij Fulton, Van Cleemput en Fabricom Maintenance 
zal gebruikt worden. 
  
GSM politiek. 
De WNA heeft nog altijd zijn twijfels bij de invoering van een GSM taks bij Fabricom. Nauwelijks enig ander bedrijf in de 
sector metaal heeft dit ingevoerd. Volgens de directie is Fabricom zelfs te laat begonnen, want de fiscale wetgeving heeft 
altijd bestaan, ook voor de laptops. De directie blijft bij haar standpunt. Het is veel te gevaarlijk en de boetes zijn zeer 
hoog. Bedienden die een verklaring op eer getekend hebben en waarbij toch een inhouding gebeurd is zullen hun geld 
terugkrijgen. 
  
Detail berekening brugpensioen. 
De directie wacht op de sector CAO en de NAR, deze loopt tot 30/06/2010. Bedienden die 58 jaar worden na 30/06/2011 
vallen buiten de huidige conventie. De detailberekening zal worden doorgestuurd in de maand juni. 
  
Functieclassificatie. 
De functie "Technician" is geschrapt omdat het te verwarrend was met de "T" functies in de Fabricom barema. De inhoud 
van de functie wordt onderzocht en eventueel ondergebracht in de T1 - T7 classificatie. Bij ex-GTI Broux bijvoorbeeld 
doet zich dit voor, betrokkenen zullen na controle van de inhoud van de job ondergebracht worden in de barema van Fa-
bricom. De functies Calculator (Estimator) en Site Supervisor wordt onder loep gelegd qua inhoud omdat het niet duidelijk 
is wat deze functies in de diverse sites inhouden. 
  
Onthaal. 
Ondanks er door de directie geen nota is gegeven is het onthaal voor bedienden stil gevallen. Het is zowat iedere HR 
Manager die uitnodigt wie hij zin heeft. Wanneer gaat het onthaal dit terug beginnen? We moeten toch niet wachten tot er 
een centrale locatie gevonden is. Ieder in zijn eigen site is goed. 
  
Afwezigheid op het werk wegens medische redenen. 
Vroeger kon je naar een medisch onderzoek, bloedafname, RX onderzoek, enz gaan als je de leidinggevende verwittigde 
en met een attest van de arts. Nu zijn er wijzigingen gedaan. Je moet een ziektebriefje voorleggen of HR maakt hier on-
betaald verlof of jaarlijks verlof van. Dus de arts of specialist vragen altijd ziekte laten vermelden op het attest. 
  
Interims. 
Dit moet terug op punt gezet worden bij de Local HR Managers. Er wordt geen goedkeuring meer gevraagd voor ver-
meerdering van werk en er worden geen meldingen meer gedaan bij vervanging. De procedure is nochtans duidelijk. Bij 
vervanging moet er ook worden vermeldt wie er vervangen wordt. 
  
 
 


