
 
 

         
 

               
 
 

 
Verslag SD van vrijdag 14 nov. 2014: 

 

Vacatures:   geen stoppers en 1 starter op LOC. 
Vacatures: zie onderaan. 
 

ADV/hospitalisatie: ADV bij hospitalisatie wordt verder behandeld op de SD van 21/11/2014. Dit wegens de 
voorbije korte werkweek  
 

Verschuiven van shiften: 
De SD afvaardiging wenst dat er bij verschoven werktijd op vraag van de werkgever vaste afspraken komen. 
Het kan niet zijn dat de werkgever vragende partij is en dat door HR na het presteren van de arbeid de 
modaliteiten worden gewijzigd. We merken op dat overuren en ploegverschuivingen/wijzigingen steeds door 
de werkgever worden gevraagd, dit om dringende orders te verwerken. Dit zal verder worden besproken op de 
SD van 28/11/2014. 
 

Fluo jassen:  De SD afvaardiging wenst op te merken dat er nog steeds collega’s zijn die aan de actie, 
aankoop fluo-jassen niet hebben kunnen deelnemen. Via de CPB vergadering van donderdag 13/11/2014 is 
dit item reeds besproken. De WG afv. meldt dat er nog een moment zal georganiseerd worden om de jassen 
te kunnen aankopen. Dit wordt verder gecommuniceerd door het CPB. 

 
Nieuwe tikklokken: Op OSD en aan de receptie vooraan hangen momenteel 2 tikklokken. De bedoeling 
hiervan is dat collega’s op beide tikklokken in- en uittikken. Dit met de bedoeling om eventuele fouten uit het 
nieuwe systeem te halen. Voor verlof ingave zou dit systeem voorzien zijn om op 8/12/2014 operationeel te 
zijn. Op 18/11/2014 tijdens de OR  zal er over het nieuwe systeem toelichting volgen. 

 
 
Vacatures: 
 

 
  

LBC –  ACV 

 



 

 

 

 
Verdere “modernisering arbeidsmarkt” (na advies sociale partners) 
1. verdere stappen inzake annualisering arbeidstijd, deeltijds werken, overuren en glijdende werktijden (?); 
2. meer soepelheid in “loopbaanspreiding” (?); 
3. invoering van een “loopbaanrekening” (?) om tijd en loon op te sparen en nadien te gebruiken voor 
    onderbreking van de loopbaan of aanvulling bij de werkloosheid of aanvullend wettelijk pensioen; eventueel 
    daarin integratie van tijdkrediet en loopbaanonderbreking (?); 
4. herziening cao telewerk van NAR; 
5. harmonisering arbeiders-bedienden binnen strak tijdskader, en inz. twee maand gewaarborgd loon voor 
    zowel arbeiders als bedienden (opbrengst voor overheid zou voor helft terugvloeien naar werkgevers via 
    lastenverlaging); 
6. vraag aan sociale partners om afschaffing proeftijd in kader van nieuwe eenheidsstatuut te 
    heronderzoeken; 
7. heronderzoek regel van max. 50 dagen studentenarbeid; 
8. modernisering stelsel havenarbeid in overleg met sociale partners; 
9. versnelling procedure-Renault. 

 

 

 

 

 


