
INFOBLAD ACV AGFA-GEVAERT                                                  

 
 
 
OKTOBER 
 
NUMMER 20.08 

Inhoud            
Kort     verslag     ondernemingsraad 
van 31/08/2020 
 
Toestand personeel 31 aug 2020 

België Agfa-Gevaert N.V.: 
  Uurpersoneel     Maandpersoneel 
  M             V          M           V 
997 (-5 )  12(0 )   777 (-3 )   226 (-1 ) 
 
Totaal: 2.012 
Voltijdse Equivalenten: 1817 
 
Materials Manufacturing     1449  (-3) 

Ondersteunde functies       458   (+2) 

Digital Print & Chemicals    102    (0 ) 

Offset Solutions     3       (0) 

 

Werkbelasting Confecties 
 
Vorige maand werd er in OR een 
TW/EW periode aangekondigd voor 
KW 43 en KW 44 ( ma 19 okt t/m ma 
2 nov. Deze periode wordt voor GTI 
confectie en Gev8 uitgebreid met 2 
vrijdagen nl 20 en 27 november 
2020. 
In Gev 4, alsook in de GTI weekend-
ploegen, is er geen uitbreiding voor-
zien.  
 
 
Werkbelasting OTOR en inpak & 
verzending 
 
Er is een normale belasting van de 
NOT en inpak-en verzendingsafde- 
ling tot aan KW 43. Er wordt oplei-
ding ADR goederentransport voor-
zien in KW 44 ( ma 26 okt  t/m vr 30 
okt) aan de 2 ploegenchauffeurs. De 
duurtijd van de opleiding is 3 dagen.  
 
Werkbelasting Gietzalen, QAS 
 
De in de OR van augustus aange-
kondigde TW/EW in KW 43 en 44 
( ma 19 okt t/m 2 november wordt 

uitgebreid als volgt : 
• M36 zal in KW 45 ( ma 2 

nov t/m 8 nov) produceren 
uitgezonderd op 8 novem-
ber. In KW 46 ( ma 9 nov t/
m zo 15 nov) is er TW/EW 
voorzien. 

• M79 kent in KW 45 en KW 
46 ( ma 2 nov t/m zo 15 
nov) ook TW/EW. Er zal 
geen TW/EW zijn voor de 
medewerkers van M79 tij-
dens het cascademoment 
op vrijdag 6 nov met de 
nachtploeg. Zij kunnen ook 
ingeschakeld worden voor 
het aanvullen van de bezet-
ting van M36 mocht deze te 
laag zijn door verhoogde 
afwezigheid. Dit in minde-
ring van TW/EW dagen. 

• Zowel de dagmedewerkers 
als de CR– groep volgen 
de TW/EW periode van 
M36. 

 
Werkbelasting CB/ Bereidingen 
 
Werkbelasting BG1 
 
 
Op de OR van aug werd een TW/
EW periode voorgesteld voor ok-
tober, nl KW 43 en KW 44. Deze 
wordt voor enkele afdelingen ver-
der uitgebreid.  
Specifiek betekent dit:  
De zilvernitraat installatie en de 
Agx emulsielijnen zijn onderbe-
last omwille van de stilstand van 
M79. De TW/EW periode wordt 
hier uitgebreid met KW 45-46. De 
dispersiebereiding zal naast de 
aangekondigde TW/EW periode 
ook in KW 46 in TW/EW worden 
gezet. KW 45 is er productie in 
deze afdeling.  
Voor de inktbereiding geen bijko-
mende stilstand ingepland.  

          ALGEMEEN 
 
 
 

 

Tijdelijke wekloosheid.  

 

Voor degene waarvan hun dos-

sier nog niet in orde is gelieve 

kontakt op  te nemen (034442607) 

Voor je eerste stempeldag ont-

vang je van de werkgever het do-

cument C3.2A( controlekaart). 

Deze controlekaart moet je vanaf-

je eerste stempeldag van iedere 

maand in je bezit hebben en in-

vullen. De dagen die je moet wer-

ken moet je op de kaart zwart ma-

ken. Elke inactiviteitsdag blijft 

blanco (Idag). Bij betaalde vakan-

tie ( ADV,JV,C20, en DJ) vul je een 

V in. Bij niet gewerkte dagen met 

loon ( inhaalrust, educatief verlof) 

vul je een A in. In geval van ziekte 

die samenvalt met de dagen van 

TW ( ziekte vangt aan na de ken-

nisgeven van TW via ploegenlijs-

ten) is er geen betaling van werk-

loosheidsvergoeding. Je moet 

dan het getuigschrift van arbeids-

ongeschiktheid binnen de 24h 

bezorgen aan u ziekenfonds. Op 

de vergoeding van het zieken-

fonds gebeurt geen fabrieksbij-

passing. De overige dagen van 

ziekte die samenvallen met ar-

beidsdagen, krijg je gewaarborgd 

loon. Indien je ziek bent voor de 

kennisgeving TW dan krijg je ge-

waarborgd loon. Bij ziekte een Z 

in rooster 1. 



 

Blz 2 

REDACTIE DE GALM 
Woordvoerder Peter Simons ACV Delegatie 
 

Verantwoordelijke uitgever 
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Informatief blad uitgegeven door 

ACV bouw - industrie & energie 

  onze website 

Werkbelasting BG5 
 
B19 kent zijn TW/EW periode voor 
de volledige periode van KW43-46 
zoals eerder aangekondigd was. 
De TW/EW periode in EB2 wordt 
verder uitgebreid in functie van de 
productie gietzalen. Omdat men in 
KW 45 M36 produceert dient er een 
bezetting van ploegchef en 3 opera-
toren met de competentie van OB36 
en/of LO2 aanwezig te zijn.  
Voor KW 46 wordt er overgegaan 
tot TW/EW voor de hele afdeling. In 
groep logistiek zal er in KW 45-46 
wel aangezegd worden. Dit doordat  
er productieafdelingen zijn die pro-
duceren in deze periode. 
 
Werkbelasting CB/Heultje 

Werkbelasting PIP Fosforen: 

De afdeling Poederfosforen blijft de 

volgende maanden onderbelast. TIV 

werking naar logistiek en uitbreiding 

van TW/EW wordt bekeken in func-

tie van de bestelde volumes. 

Werkbelasting Facpro  

De Facpro afdeling blijft de rest van 

het jaar onderbelast. TIV-werking 

naar logistiek en uitbreiding van 

TW/EW programma wordt verder 

uitgewerkt a rato van1 dag/week/

operator 

Werkbelasting Onderlaagfabriek 

M54 is in produktie tot zondag 18 

oktober. REC5 volgt M54. In KW 

43 t/m KW 46 zullen extrusie en 

REC5 in TW/EW gaan. Zowel de 

dagmedewerkers als de CR-groep 

volgen de TW/EW periode. De CP 

blijft in productie tot zondag 8 no-

vember  waarna de uitkookproce-

dure volgt.  

Algemeen 

De afdeling PFM,QAS,PGM en 

O&D zal de activiteiten stoppen in 

KW43 en 44 en zal in TW/EW ge-

zet worden. 

Jubilarissenfeest en afdelingsaf-

scheid bij SWT 

Bij de OR hebben we de vraag 

gesteld of er al een alternatief is 

voor het jubilarissenfeest tijdens 

deze COVID periode. Ook hadden 

we graag geweten of er een alter-

natief is voor het afdelingsafscheid 

bij SWT. Dit toch als dank voor de 

jaren dienst. De directie zal hierop 

terug komen. 

Comité griepvaccinatie 

Wij hebben gevraagd voor een 

toelichting bij de griepvaccinatie. 

K. Van Hoof deelt mee dat het vol-

ledig aantal bestelde vaccins voor 

fase 1 geleverd wordt. De prakti-

sche organisatie van de vaccinatie 

zal anders verlopen dan andere 

jaren. Er zal niet in groepen naar 

de BGD kunnen gegaan worden. 

Voor de arbeiders zal er meer ter 

plaatsen gegaan worden.  

 

In het verleden werd reeds naar 
Gev 4, 6 en 8 gegaan voor de vac-
cinaties. Nu zullen er ook op 
Gev.1,2 en 5 vaccinaties op locatie 
toegediend worden.  
 
Sociale verkiezingen 
 
Wat zijn sociale verkiezingen? 
 
Bij Agfa zijn 17,18,19 november de 
sociale verkiezingen. Dan kiezen 
werknemers in België hun afge-
vaardigden voor het Comité voor 
preventie en bescherming op het  
werk en de ondernemingsraad. 
 
Waarom zijn ze zo belangrijk? 
Het zijn belangrijke verkiezingen. 
Je kiest wie jouw belangen de ko-
mende 4 jaar vertegenwoordigt in 
de belangrijkste overlegorganen 
binnen je bedrijf .  
 
 
Wat is de rol van afvaardigden? 
Een afgevaardigde doet dit binnen 
het sociaal overleg, of de organen 
waar werkgevers en weknemers 
samenkomen. Dit zijn het Comité 
en de ondernemingsraad. 
 
Comité  
Het comité heeft als opdracht om 
het welzijn op het werk te verzeke-
ren en ervoor te zorgen dat ieder-
een kan werken onder veilige en 
gezonde werkomstandigheden. 
 
Ondernemingsraad 
De OR vergadert maandelijks en 
heeft recht op informatie, toezicht 
en advies. Een belangrijke be-
voegdheid van de OR is het infor-
matierecht voor de economische en 
financiële toestand van de onderne-
ming. Zo krijg je op regelmatige 
tijdstippen informatie over de finan-
ciële situatie, het personeelsbe-
stand, de productiviteit of de toe-
komstperspectieven van het bedrijf.  
 
 

    

         Index tabel 
          

       A                    B 
September 2019 108.58  106.76 
Oktober 2019  108,98  106,75 
November 2019 109,00  106.73 
December 2019 109.18  106.76 
Januari 2020  109,72  107,04 
Februari 2020            109.87            107.25 
Maart  2020               109.96            107.49 
April 2020                 110.22            107.74 
Mei 2020                   110,10            107,84 
Juni 2020                   110,05            107,88 
Juli 2020                    110,16            107,93 
Augustus 2020          110,20            107,92 
September 2020        109,78            107,85 
 
A = Gezondheidsindex 
B = Gemiddelde 
Wanneer het 4 maandelijkse gemiddelde 

de 108,49 overschrijdt, worden de lonen 

met 2% verhoogd. 


