
Overgang arbeider naar bediende. 
Indien bij de overstap van arbeider naar bediende of bij aanwerving van een nieuwe bediende uitzonderlijk 
een andere deler dan 14,9908 toegepast werd (omdat bijvoorbeeld een hoger maandloon zonder participatie 
overeengekomen werd), dan is er uiteraard geen garantie om bovenop het loon een participatie van 1 
maand uit te keren. Er dient dus niet gelezen te worden dat iedereen automatisch recht heeft op een partici-
patie van één maand. 
 
Glijdend uurrooster. 
Rekening houdend met het arbeidsreglement zullen alle diensten welke niet projectgebonden zich hier aan 
MOETEN houden. Ongeacht wat de mening van de operationele leiding ook is. De Local HR zullen hiervan 
op de hoogte gebracht worden. 
 
Korting TELENET. 
Hier komt niets van. Fabricom gaat dit niet doen. 
 
Wachtvergoedingen ex-ENI. 
Zijn de wachtdiensten nog nodig? Veel is historisch maar bestaat nu niet meer. Kan Quentris dit overne-
men? Een onderzoek voor een callcenter is bezig. Er is een verschil in de statuten. 
 
Groepsverzekering ex-GTI Infra. 
De addenda worden medio september verstuurd. 
 
Harmonisering feestdag + extralegaal verlof. 
Feestdagen worden voor iedereen aan 300% betaald. 
Iedereen heeft recht op 1 uur vroeger stoppen de dag vóór Kerstmis en de dag vóór Nieuwjaar. 
 
Harmonisatie weekend- en nachtploegen. 
Om een kader te creëren voor de toekomst. Er waren al zulke ploegen bij Ruien en Ford Genk. LBC wil dit 
nog beter bekijken. Betaling en werken op feestdagen. 
 
Sectorakkoord. 
Ieder statuut zit boven de1,77% bijdrage van de werkgever in het aanvullende pensioen. 
De werknemers hebben met een meerderheid van 80% gevraagd voor de verhoging van de maaltijdche-
ques. Dit moet gerespecteerd. 
Maaltijdcheques verhogen met 1 € per gewerkte dag + compensatie tot 125€ in 2009 en tot 250€ in 2010 via 
eco-cheques. Er zal gekeken worden samen met de hoofdafgevaardigden hoeveel dagen gemiddeld in 2009 
en 2010 gepresteerd worden. Aan de hand van dit zal er voor 2009 en voor 2010 een apart compensatiebe-
drag vastgesteld worden. Dit bedrag zal in eco-cheques uitgekeerd worden. 
 
 
 
Nieuwe berekening Km-vergoeding zal opgestuurd worden. 
 
Een haalbaarheidstudie voor de overgang van GTI Broux en EBM zal tegen einde 2009 afgerond zijn. Dit 
zijn nog zeer kleine populaties. De haalbaarheidsstudie voor GTI ET is opgeschoven. 
 
 
 


