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OR Verslag van dinsdag 21 jan. 2020: 
 

Lezing en goedkeuring verslag OR vergadering 17/12/2019: 
Het OR verslag van 17/12/2019 wordt hierbij goedgekeurd. 
Lezing en goedkeuring verslag extra ondernemingsraad (sv2020 x-60) vergadering van   

13/12/2019: 
Extra OR i.v.m. de sociale verkiezingen mei 2020 wordt inhoudelijk goedgekeurd. HR lead laat    
nakijken of de documenten uitgehangen werden in het magazijn van Hulshout.  

      Bepaling drempel tijdskrediet 2020 voor arbeiders/bedienden (volgens Dimona cijfers): 
WG-afv. overhandigd de drempelbereking gedaan volgens het DmfA rapport, werknemers in 
dienst op 30/06/2019. Cijfers zullen in het OR-verslag opgenomen worden en op de maandelijkse 
lijstjes tijdskrediet arbeiders/bedienden worden aangepast. 
Lijst met tijdelijke contracten  maximum duurtijd 3 jaar: 
WG-avv. Meldt dat deze lijst vertrouwelijk is en dus niet kan vrijgegeven worden. 
Nieuwe IPT-Lead SPE: 
Delphine Raskin is de nieuwe IPT-Lead van SPE vanaf 1 jan 2020. Delphine is reeds werkzaam in 
het bedrijf sinds 2005. Ze licht de verschillende verantwoordelijkheden in haar loopbaan toe.  
Ze heeft gewerkt als OC bij HVMO (SPE),In het MPS team, in het Comet team…etc.   
Transfer van nacht SPE naar OSD: 
Er waren geen kandidaten om te transfereren van de nachtshift SPE naar nachtshift OSD i.v.m. 
MPL-lijn. In maart 2020 zullen 2 medewerkers op vrijwillige basis van nacht naar V/L (B-ploeg) 
komen. De medewerkers zijn zich bewust van hun loonvermindering. In de nachtploeg SPE zal 
meestal  VA-en de Keylijn draaien. De Keylijn is een flexibele lijn waar je kleine of grotere orders 
kan  op verpakken. De VA-lijn is tot 6 personen voorzien.  
Datum EFI vergadering 2020: 
De datum van de Economisch Financiële vergadering (cijfers van 2019) zal doorgaan op 
donderdag 25 juni 2020 om 09.00u in de grote vergaderzaal.  

  Bespreking 6-maandelijkse informatieverplichting CAO nr. 108:  
Het aantal uren gepresteerd door de 108 uitzendkrachten bedragen 24074,15 uren. De periode 
waarin deze uren zijn gepresteerd, zijn van 1/7/2019 tot 31/12/2019. 

 
      VARIA: 

        
- De WN-afv. meldt dat er door het ABVV op 28 jan. 2020 een nationale manifestatie wordt     

georganiseerd omtrent ‘ Altijd Beschermd, De Sociale Zekerheid’ 
Medewerkers van de nachtploeg die wensen deel te nemen aan deze actie, stakingsdag is van 
maandagnacht op dinsdagnacht voorzien.  Uitzendkrachten mogen wel komen werken. 

- De WN-afv. vraagt dat IPT Lead De Schepper Kris, Vissers Stijn en FM Henderickx Steven kunnen  
bevestigen dat de medewerkers van de overbruggingsploeg in hun afdelingen werken op de extra te  
de te werken feestdag van 11 november 2020. Indien zij wensen af tewijken dient dit op OR 
besproken te worden. 
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