
 
 

         
 
               
 
 
 

Verslag SD van vrijdag 06 maart 2015: 
 

Vacatures:   
Starters: IPT LOC form.: 1 bereider start op 9 maart  

IPT OSD: 4 operatoren via interim voor 1 week (manueel werk). 
Overzicht vacatures: zie achterzijde. 
HR deelt mee dat er een vacature warehouse is geopend voor een tijdelijke betrekking. Deze kan zowel 
ingevuld worden door een externe solicitant als door een medewerkers uit Hulshout.  Deze laatste zal na die 
periode terug tewerkgesteld worden in Hulshout (?). 
 

ADV bij hospitalisatie:  de overeenkomst die werd gemaakt tussen de directie en de vakbonden om het 
behoud van ADV dagen, tijdens een periode van ziekteverzuim één maand voor en zes maand na 
hospitalisatie, dient nog bestendigd te worden in een addendum aan de CAO arbeiders. 
Al de onrechtmatig ingehouden ADV-dagen wegens hospitalisatie periode 2012/2013/2014 werden voor 
betrokken medewerkers in het GPS-systeem opgeladen en dit onder “inhaalrust vorig jaar”. 
Het addendum zal aan de secretarissen toegestuurd worden ter ondertekend. 
 

Maaltijdcheques bij (BEV) betaald educatief verlof:   
Indien een medewerker uren BEV opneemt op een moment dat hij normaal werkt, heeft hij/zij hiervoor recht op 
behoud van zijn maaltijdcheque. Mogelijks werden de vergoedingen i.v.m. behoud van hun maaltijdcheque in 
het verleden niet correct toegepast. Wij vroegen om dit te willen bekijken en waar nodig recht te zetten. Een 
memo en een voorstel “verklaring op eer” werd opgesteld maar dient nog bekeken te worden door de 
afgevaardigden. Terugkoppeling dient nog gegeven. 
 

Bijkomende Tikklok aan de IPT’s  LOC, SPE en OSD:  wij deden opmerken dat voor een heel aantal 
werknemers in bepaalde IPT’s, bij aanvang van het werk, de tikklok te traag werkt. Wij vragen om een 
bijkomende tikklok voor de afdeling LOC te willen voorzien.  
De directie benadrukt dat er dient gewacht te worden tot de bevestiging van de voorgaande tikking verdwenen 
is en dat er dient gewacht te worden tot “Tijdsregistratie a.u.b.” op het display verschijnt, om een geldige 
registratie te hebben. De beloofde “Go-see” kon tot dusver nog niet uitgevoerd worden. 
 

My Career:  de afvaardiging vraagt of er nog toelichting kan gegeven worden bij het invullen van de eigen 
doelstellingen in MyCareer. 
De directie zegt dat dit in de eerste plaats een global project is en dat medewerkers verder uitleg kunnen 
bekomen bij hun leidinggevenden. 
Indien geen oplossing kan geboden worden zal HR dit verder bekijken. 
   
Gemeenschappelijke Actie: Militanten concentratie : het gemeenschappelijk vakbondsfront zal op 11 
maart ’15 op het Muntplein in Brussel demonstreren voor meer sociale rechtvaardigheid en een eerlijke 
fiscaliteit. Wij delen de directie mee dat onze militanten werden uitgenodigd op deze manifestatie. Meer info 
aan de poort volgende week dinsdag. 
 

CAO Overbruggingsploeg /SWT: 
WN afv. vraagt aan de werkgever of er al overleg data’s werden voorzien om te onderhandelen betreft het 
aflopen van de CAO overbruggingsploeg op 30 april 2015.  
 
 
 



TER INFO:  
 

Aan de medewerkers die recht hebben op een carpoolv ergoeding. Gelieve de “ VERKLARING 
VAN DEELNAME AAN CARPOOLING” in kader van “GEORGANI SEERD GEMEENSCHAPPPELIJK 
VERVOER” voor het bekomen van een fiscale vrijstelling en/of  voor het bekomen van een 
voorbehouden parkeerplaats  via het intranet ����HR���� invulformulieren af te printen, in te vullen, 
handtekenen en aan HR te bezorgen. 
De ondergetekenden verklaren op erewoord een carpoolgroep gevormd te hebben. 

 
 
 

 Overzicht Vacatures op 6 maart 2015: 
 

 
 

LBC –  ACV  


