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Inhoud Toestand personeel 31/03/2021 
 
België Agfa-Gevaert N.V.: 
  Uurpersoneel     Maandpersoneel 
  M             V          M           V 
 972  (-2)  11(-1)   769 (+2)   227 (-2) 
 
Totaal: 1979 
Voltijdse Equivalenten: 1799,20 
 
Materials Manufacturing     1425  (-4) 

Ondersteunde functies      452    (+2) 

Digital Print & Chemicals   101     (-1) 

Offset Solutions   1         (-) 

 
Algemene commentaar 
 
Werkbelasting Confecties 
In GTI blijft er een lage belasting in Clas-
sics en NDT.  
Voor Gev 4 en Gev 8 is de belasting te-
rug normaal.  
De TDV uitwisselingen lopen verder tot 
einde mei. 
 
Werkbelasting OTOR en inpak & ver-
zending 
In Otor en inpak en verzending is er een 
normale belasting.  
 
Werkbelasting Gietzalen, QAS 
Beide gietzalen zijn op 7 april opgestart, 
en normaal belast. 
Voor de medewerkers van M36, die zijn 
aangezegd op zondagnacht 2 en zater-
dag 15 mei met de vroege ploeg, is vrij-
gave verlof voorzien. 
Voor de overtallige medewerkers zullen 
taken worden voorzien. 
 
Tijdens de zomerstilstanden van M79 
zullen benoemde vrijwilligers van M79 
opleiding krijgen in de Zirfon-productie.  
De andere overtallen zullen in deze peri-
ode aangeboden worden voor TDV-
opdrachten. 
Er wordt eveneens bijstand verleend 
vanuit de CR-groep. 
Werkbelasting CB/ Bereidingen 
 
Werkbelasting BG1 

 
De afdelingen van BG1, EBZ, AgX, 
Labo-Dispersies en Inkten, zijn de 
komende maanden normaal belast. 
Kortstondige onderbelasting in de 
afdelingen AgX en EBZ wordt opge-
vangen door de operatoren van deze 
afdelingen in te zetten in de Inkt-
afdeling of door interne taken te 
voorzien. Voor de benoemde stil-
standsweken van M79 tijdens de 
zomermaanden (12-25/07/2021 en 
09-22/08/2021) werd al vrijgave voor 
verlof voorzien in AgX. De aanwezi-
ge overtallen in deze periode zullen 
vanaf 25/05/2021 aangeboden wor-
den voor TDV-opdrachten.  
 
Werkbelasting BG5 
 
B19 en EB2 zijn normaal belast in de 
komende maanden. 
Tijdens de stilstanden van M79 zul-
len benoemde vrijwilligers van EB2 
opleiding krijgen in de Zirfon-
productie. De andere overtallen zul-
len in deze periode aangeboden 
worden voor TDV-opdrachten. 
 
Werkbelasting CB/Heultje 
 
Werkbelasting PIP Fosforen 
 
De afdeling Poederfosforen is de 
volgende maanden normaal belast.  
 
Werkbelasting Facpro 
 
De afdeling heeft een normale belas-
ting in de komende maanden. De 
tijdelijke uitbreiding van het 6-
ploegensysteem loopt verder zoals 
gepland tot en met het weekend van 
15-16/05/2021. In de zomerperiode 
zullen de 6-ploegenoperatoren vanaf 
KW28 (maandag 12/07/2021) tot en 
met KW33 (zondag 22/08/2021) 
meedraaien in het 3-
ploegensysteem van Facpro fase2. 
 
 
 
 
 

IPA akkoord 
De werkgevers willen geen 
enkele opening rond de ande-
re prioritaire punten: 
·         Geen enkele intentie 
om het minimumloon substan-
tieel te verhogen. In plaats 
van dat we vooruitgang boe-
ken, ging het minimumloon er 
de voorbije jaren op achteruit 
in verhouding tot de gemiddel-
de lonen en het mediaanloon. 
In de buurlanden doet zich de 
tegenovergestelde tendens 
voor. 
·         Een debat over einde-
loopbaanmaatregelen wordt 
uitgesteld tot later, en dat ter-
wijl werknemers meer dan ooit 
nood hebben aan perspectief. 
  
Bij een totaal gebrek aan per-
spectieven, kunnen de vak-
bonden het mandaat dat hun 
door hun basis is toever-
trouwd, niet uitvoeren. Onder-
tussen zijn de onderhandelin-
gen afgesprongen en daar-
door ligt de bal in het kamp 
van de regering , die vanaf 1 
mei éénzijdige beslissingen 
zullen nemen voor iedereen. 
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Werkbelasting Onderlaagfabriek 
 
M53 is opgestart op 9 april en zal 
door de verlenging van de Force 
Majeure van INEOS een week lan-
ger in productie blijven tot 8 mei. 
M54 wordt opgewarmd vanaf 9 mei, 
productie is voorzien vanaf 13 mei. 
 
De CP zal door de verlenging van 
de Force Majeure van INEOS een 
week later opstarten met IPA-PET 
productie, op 3 mei. 
In deze week is er mogelijkheid tot 
verhoogde verlofopname.   
Voor de aanwezige medewerkers 
zal er opleiding voorzien worden in 
het kader van de toekomstige orga-
nisatie. 
Ten gevolge de Force Majeure van 
INEOS is de stilstandsperiode van 
de CP in de zomer aangepast van 
maandag 12 juli tot en met zondag 
15 augustus. 
Voor de overtallige medewerkers zal 
dan, deels TDV naar Finishing en 
deels opleiding in de CP, worden 
georganiseerd volgens de Agfa-
geldende regels. 
 
REC5 volgt de Extrusieafdeling  
 

Comité 
Gevaarlijk werk KCC-GTI 
Op KCC in de GTI is er in de 
ontwikkelkamer ongeveer 2 
maanden geleden een lek ont-
staan in de bovenleiding. Het 
product dat lekt is kankerver-
wekkend en verspreid een 
enorme geur! Er was ons 2 
maanden geleden meegedeeld 
dat er nieuwe mixers besteld 
waren maar deze waren nog 
steeds niet aanwezig. Na onge-
rustheid van de mensen en de 
tussenkomst van de vakbonden 
is de doctores geweest. De 
dokteres stelde vast dat er zo 
niet verder kon gewerkt wor-
den. Er mocht alleen nog ge-
werkt worden met een perman-
te afzuiging en de nodige 
PBM’s voor de mensen. Nu 
stelden wij vast dat de leiding 
zeer licht omspringt met de ge-
varen van dit product en blijft 
herhalen dat het niet schadelijk 
en veilig is.  4 dagen  na het 
bezoek van de dokteres  waren 
de nodige PBM’s nog altijd niet 
aanwezig . Nu hebben wij dit 
aangekaart in het Comité en 
gezegd dat wij zeer veel vragen 
stellen bij het optreden van de 
plaatselijke leiding op KCC. 
 
Sport en cultuurcheques 
Wij hadden gevraagd in de on-
dernemingsraad waar het geld 
naartoe gaat wanneer de sport 
en cultuurcheque niet wordt 
ophaalt. Het antwoord is dat de 
gelden blijven bij Edenred  We 
hebben samen gevraagd om de 
papierenversie in de voeren 
omdat men dan toch meer keu-
zes heeft. Het antwoord is hier-

op negatief. 
 
Lieven Gevaert parking 
De afbraakwerken die gestart 
zijn op de Lieven Gevaert par-
king zijn zeer laattijdig gemeld 
met  het gevolg dat mensen die 
er geparkeerd stonden niet 
meer weg konden omwille van 
herrashekwerken die de firma 
daar geplaatst had 
 
Force Majeur. 
Agfa heeft een Chinese leveran-
cier gevonden PTA met goede 
kwaliteit die de nodige hoeveel-
heid per schip zal leveren.  
 
Pure 
Zoals sommige misschien al on-
dervonden hebben kleeft er her 
en der folie aan leuningen, deu-
ren ed. 
De folie biedt een bescherming 
van 5 jaar en moest er zich een 
bacterie op deze folie aanwezig 
is en op je hand terecht komt 
wordt deze gedood binnen 50 
seconden. 
 
Stilliggen PET 
Naar aanleiding van maanden 
van vergaderen ivm het reorga-
nisatieplan van OGZ is de drup-
pel op de hete plaat gevallen 
waaruit er acties zijn ontstaan 
dat de werknemers van de PET 
omgeving het werk hebben 
neergelegd met de nachtploeg. 
Het gezamenlijk vakbondsfront 
had hier reeds verschillende 
malen voor verwittigd. Dat de 
leiding meer gehoor moet geven 
aan de medewerkers op de 
vloer. Na 6 uur discussiëren zijn 
we tot een compromis gekomen  
en nadien terug opgestart. 

    

         Index tabel 
          

       A                    B 
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 
Februari 2021  110.39   107.93 
Maart 2021  110,56   108,09 
April 2021  110,93   108.35 
 
A = Gezondheidsindex 
B = Gemiddelde 
Wanneer het 4 maandelijkse gemiddelde 

de 108,49 overschrijdt, worden de lonen 

met 2% verhoogd. 


