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Inhoud Toestand personeel 31/12/2020 
 

België Agfa-Gevaert N.V.: 
  Uurpersoneel     Maandpersoneel 
  M             V          M           V 
985(-)        12(-)   764 –2)   227 (-1) 
 
Totaal: 1988 
Voltijdse Equivalenten: 1808.5 
 
Materials Manufacturing     1437  (+1) 

Ondersteunde functies       451    (-3) 

Digital Print & Chemicals     99     (-1) 

Offset Solutions      1    (-) 

 
Werkbelasting Confecties 
In Gev 4 is er een normale belasting, 
behalve voor de Grafische producten 
en PCB, waar we een hoge belasting 
hebben en dit door de fase-in van 
nieuwe producten. 
In GTI is er een lage werkbelasting in 
Healthcare Classics en NDT behalve 
in tussenleg en vacupack. Om de 
hoge belasting op Gev 4 op te van-
gen zal er een TDV programma ge-
start worden tussen GTI en Gev 4.In 
Gev 8 is de belasting normaal voor 
chemicaliën maar hoog voor de inkt-
confectie, en dit voor de volgende 
maanden. Ook hier zullen in de loop 
van de volgende maand enkele men-
sen in TDV worden gezocht. 
 
Werkbelasting OTOR en inpak & 
verzending 
In Otor en inpak en verzending is er 
een normale belasting.  
 
Werkbelasting Gietzalen, QAS 
M36 is opgestart op 12 januari. 
M79 is opgestart op 13 januari. 
Er is een normale belasting in de 
Gietzalen.Voor medewerkers van 
M36 worden in 2021 de solitaire aan-
zeggen tijdens het weekend, naar 
aanleiding van een feestdag, vrijge-
geven voor vakantie. 

Werkbelasting CB/ Bereidingen 
Er is een normale belasting van 
de afdelingen EBZ, AgX en labo-
Dispersies.Op momenten met 
lagere productie zal er vrijgave 
verlof zijn en zullen overtallige 
werknemers ingezet worden om 
Aluminium-platen mee te sorte-
ren in BG1 en inktafval op te bul-
ken. In Labo-Dispersies wordt er 
verder gewerkt aan het testen 
van de omschakeling van RS3 
naar DeltaV.De inktafdeling is vol 
belast en zal ondersteuning krij-
gen vanuit de andere afdelingen 
van BG1  
Ook de afdelingen van BG5: B19 
en EB2 kennen een normale be-
lasting. Ook hier zullen de mo-
menten van lagere belasting vrij-
gegeven worden voor verlof of 
gebruikt worden om Aluminium-
platen te sorteren. 
Voor de afdeling EB2 worden in 
2021 de solitaire aanzeggen op 
zondagnacht, die gevolgd wor-
den door een al dan niet ver-
plaatste feestdag op maandag, 
vrijgegeven voor vakantie. 
 
Werkbelasting CB/Heultje 
Er is een onderbelasting de vol-
gende maanden. Gezien de druk 
op productie Orgacon wordt be-
keken of er tijdelijk een uitbrei-
ding van het 6 ploegensysteem 
mogelijk is. Verdere overtallen 
worden weggewerkt door mee te 
helpen bij het uitsorteren van Alu-
minium-platen of via vrijgave ver-
lof. 
 
Werkbelasting Onderlaagfabriek 
M54 is opgestart op 12 januari. 
Na de stop van M54 loopt er in de 
CP een IPA-productie. De kapplaats 
en de filmwasserij volgen de exploi-
tatie van extrusie. 
 

 Sport – en cultuurcheques   

In de Ondernemingsraad hebben 

we aangekaart dat deze cheques 

in vele winkels niet worden aan-

vaard, toch staan de winkels ver-

meld waar men deze kan verzil-

veren .We hebben gevraagd om 

voor een oplossing te zorgen en 

dit op te nemen in de actielijst 

van de OR. Ook hebben we de 

vraag gesteld om eventueel uit te 

kijken naar een andere leveran-

cier. De directie gaat nakijken 

wat ze hieraan kunnen doen. 

Naar de toekomst toe zal men 

inderdaad eens nakijken of een 

andere leverancier een optie kan 

bieden. Er zal een brief verstuurd 

worden naar de huidige leveran-

cier om ervoor te zorgen dat de-

ze cheques op meerdere plaat-

sen aanvaard kunnen worden. 

De huidige digitale cheques zijn 

geldig tot oktober 2021. In febru-

ari wordt er een terugkoppeling 

gegeven van de ondernomen 

acties. 

Overtallen 

In één van de vorige vergaderin-

gen van de reorganisatie binnen 

OGZ zijn in gemeenschappelijk 

vakbondsfront een aantal breek-

punten weergegeven en op tafel 

gelegd. Men wil terug onderhan-

delen wanneer hierop antwoor-

den zijn gegeven. 
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Anti slip trappen 
Tijdens de rondgang van het co-
mité binnen OGZ hebben wij 
vastgesteld dat er toch nog heel 
wat trappen niet zijn uitgerust 
met anti slip.  
We hebben dit gemeld in het co-
mité en er zal opvolging en actie 
ondernomen worden. 
 
Bareel Lieven Gevaert 
We hebben opmerkingen gekre-
gen over het niet goed functione-
ren van deze bareel. Deze komt 
omlaag wanneer men er onder 
door rijdt. De leiding gaat onmid-
dellijk actie ondernemen. 
 
Witte mondmaskers 
Deze mondmaskers zijn opnieuw 
besteld en kunnen terug  aange-
vraagd worden. Voor diegene 
die deze dringender nodig heb-
ben kunnen terecht bij de brand-
weer. 
Sociale inspectie 
De sociale inspectie is langs ge-
weest op onze firma. Na een flin-
ke rondgang werden er geen in-
breuken vastgesteld 

Parking Lieven Gevaert 
We hebben vele opmerkingen 
gekregen over de slechte toe-
stand. We hebben dat gemeld 
en het antwoordt van de direc-
tie was dat ze dit aanpakken 
wanneer de huizen zijn afge-
broken. Daarna gaat alles her-
aangelegd worden. 
 
Nieuwe ACV lidkaarten 
De niewe lidkaart ACVBIE-Plus 
2021-2022 is onderweg!  
Dankzij deze lidkaart genieten 
onze leden van kortingen en 
voordelen bij meer dan 9.000 
winkels in België  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jubilarissen feest 
We hebben de vraag gesteld 

hoe het zit met het feest in tijde 

van Corona toestand.  
Vorig jaar werd door de directie 

voorgesteld de mensen uit te 

nodigen op het feest van het 

volgende jaar. Maar omwille 

van de toestand van dit jaar, 

vanwege Corona, zal er ook dit 

jaar vermoedelijk geen feest 

doorgaan. Een ander voorstel is 

om iets te voorzien en dit op te 

sturen naar de mensen. De di-

rectie heeft het voorstel gedaan 

om een mand met versnaperin-

gen op te sturen ter waarde van 

het feest. Er zijn reeds verschil-

lende manden opgestuurd. On-

dertussen hebben we al vele 

opmerkingen gekregen dat dit 

niet overeenkomt met de waar-

de van een feest. We hebben dit 

aangekaart dat dit niet kan en 

van weinig respect toont naar de 

mensen toe die al zoveel jaar 

dienst uitmaken van de firma. 
 
Pensioenfeest 
Mensen die op SWT gaan kun-

nen door de Corona toestand 

ook niet meer van een pensi-

oenfeest  op de afdeling genie-

ten. We hebben dit voorgelegd 

aan de managers en zij gaan 

per afdeling bekijken en afspre-

ken wat ze met het budget van 

de mensen kunnen doen.  
 
Fietswinterbanden 
Het proefproject heeft plaatsge-
vonden en volgende bevindin-
gen werden genoteerd:  
Betere wegligging bij slecht 
weer, verhoogde rolweerstand 
met bijkomend geluid, goede 
slijtvastheid en bestendigheid 
tegen lekrijden. Mountainbikers 
hebben geen voorkeur bij win-
terbanden, zij willen deze gans 
het jaar gebruiken.  
De gebruikers van stads– en 
elektrische fietsen hebben een 
voorkeur om een bandenwissel 
te doen zoals bij de wagens 
m.a.w winter en zomerbanden. 
 
Memorandum maaltijdcheques 
Door een probleem zal de verre-
kening in februari gebeuren ipv 
januari. 

    

         Index tabel 
          

       A                    B 
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 
Oktober 2020  110,11   107,86 
November 2020 109,91   107,80 
December  2020 109,88   107,72 
Januari 2021  110,35   107,86 
 
A = Gezondheidsindex 
B = Gemiddelde 
Wanneer het 4 maandelijkse gemiddelde 

de 108,49 overschrijdt, worden de lonen 

met 2% verhoogd. 


