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                                           Verslag SD van 16 december 2021:                                                                                                                             
 
Vacatures: zie achterzijde:   
    
Interim starters/stoppers: 
1 Starter (TPO LOC) 
 
Aanwezigheid directie op syndicale vergaderingen: 
De vakbonden vragen nogmaals dat wanneer er een syndicale meeting plaatsvindt, er iemand van de directie 
met beslissingsrecht aanwezig is. Dit om dikwijls direct beslissingen te kunnen nemen of eventueel standpunten 
toe te lichten. Enkel een HR-medewerker sturen zonder beslissingsbevoegdheid zorgt voor problemen nadien. 
Vandaag, 16dec2021, was er voldoende vertegenwoordiging van de directie. 
 
Heropstart Telewerk naar aanleiding covid 19: 
Telewerk wordt de norm waar mogelijk zoals door de overheid beslist: 
- voor 4 dagen/ week. (vanaf 20 nov 2021 t.e.m. 12 dec. 2021) 
- voor 3 dagen/ week. (vanaf 13 dec 2021 t.e.m. 28 jan. 2022) 
Functies waarvoor telewerk niet mogelijk is, worden opgelijst per afdeling door de afdelingsverantwoordelijken. 
(productiemedewerkers, laboranten, ...)  
De interne regel over de ‘gelijktijdige aanwezigheid op de site’ van de eerder gedefinieerde groep ‘telewerkers’ 
per afdeling, is max 20%.  
Deze interne richtlijn blijft van kracht tot 31 jan. 2022 met tussentijdse evaluatie. 
De organisatie hiervan, alsook het beheer en eventuele aanpassingen van de lijsten, gebeurt door de 
afdelingsverantwoordelijke. 
 
Loonbrieven: 
De loonbrieven zullen worden herbekeken door HR en afhankelijk wat mogelijk is, zullen er aanpassingen 
gebeuren. De bedoeling is dat de loonbrief eenvoudiger en duidelijker wordt opgesteld. Momenteel is op de 
loonbrief moeilijk te achterhalen waar een negatief netto vandaan komt. Dit probleem is er maandelijks wanneer 
er in de lock-up periode nog wijzigingen gebeuren. De vakbonden vragen om die lock-up periode af te schaffen. 
 
Morgan Stanley: 
Michael van Looveren-“Assoc. Dir, Labor Relations • Belgium HR Lead” heeft op 7december 2021 een 
oproep gedaan aan alle werknemers, om zich te melden die er niet in slagen om op hun Morgan Stanley 
account in te loggen. Momenteel heeft hij 30 namen doorgekregen. Deze zijn via een global 
contactpersoon doorgegeven aan Morgan Stanley. Via deze weg zal getracht worden om opnieuw 
toegang te krijgen. Update: de mensen zullen persoonlijk door Morgan Stanley gecontacteerd worden. 
 
Werken tussen Kerstmis en Nieuwjaar: 
HR overhandigd aan de syndicale delegatie een overzicht van alle werknemers die werkzaam zullen zijn tussen 
Kerstmis en Nieuwjaar 2021. 
 
Indexering van  de brutolonen: 
Omdat de spillindex is overschreden worden onze brutolonen vanaf 1 dec 2021 met 2% verhoogt. Een 
rechtzetting van 2 % op de eindejaarspremie (looncode 1980) zal samen met het loon van december 
verwerkt worden. De index rechtzetting op de eindejaarspremie op shift (looncode 1981) zal in januari 
mee verwerkt en betaald worden. 
 



 

 

  
 
 
 
Fietslease: 
De opstart van de fietslease zal doorgaan vanaf 15 januari 2022 tot eind februari 2022. 
Voor de mensen die vanaf januari 2022 een fietslease willen afsluiten gelden er een aantal veranderingen: 

1. Vanaf januari is er een nieuwe verzekeringspartner. 
2. Er geldt geen aparte vrijstelling meer voor carbon fietsen. 
3. Ieder nieuw contract ontvangt een extra jaar garantie. (van 2 naar 3 jaar). 
4. Lagere leaseprijs MAAR hogere overname restwaarde, van 16% naar 20%. 

Deze vernieuwingen zijn enkel van toepassing op leasecontracten die afgesloten worden vanaf 2022, 
voor de huidige contracten verandert er niets. 
 
Afwezigheden in EMPROVA: 
Er werd opgemerkt dat wie in een ander regime werkt bijv. 4/5de door tijdskrediet, thematisch verlof, 
ouderschapsverlof of welke andere vorm van afwezigheid ook, de kalender in Emprova volledig (een heel jaar) 
wordt ingekleurd en niet exact het juiste aantal maanden van afwezigheid. Directie gaat dit bekijken of dit correct 
kan worden toegepast.  
 
Coronapremie-Consumptiecheques: 
Een extra loonbrief zal in december nog verstuurd worden conform akkoord cao-arbeiders. 
 
Beoordelingen en beloningen: 
HR zal een toelichting geven op de volgende OR over het nieuwe systeem dat zal ingevoerd worden. Waar men 
voordien het personeel indeelde volgens ratings zal de focus meer liggen op de doelstellingen in het nieuwe 
systeem. De gesprekken zullen op continu basis gebeuren doorheen het kalenderjaar. De medewerkers zullen 
eigenaar worden van dit nieuwe systeem. 
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