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Inhoud Toestand personeel 30/04/2021 
 
België Agfa-Gevaert N.V.: 
  Uurpersoneel     Maandpersoneel 
  M             V          M           V 
 965  (-7)  11(-1)   770 (+1)   225 (-2) 
 
Totaal: 1971 
Voltijdse Equivalenten: 1788,60 
 
Materials Manufacturing     1418  (-7) 

Ondersteunde functies       450    (-2) 

Digital Print & Chemicals    102    (+1) 

Offset Solutions    1        (-) 

 
Algemene commentaar 
 
Werkbelasting Confecties 
 
In GTI is de belasting voor Classics en 
NDT nog steeds laag.  
Voor Gev 4 en Gev 8 is de belasting nor-
maal.  
De TDV uitwisselingen naar Gev4 wor-
den verlengd tot einde juni. 
 
 
 
Werkbelasting OTOR en inpak & ver-
zending 
 
In Otor en inpak en verzending is er een 
normale belasting.  
 
 
Werkbelasting Gietzalen, QAS 
 
Beide gietzalen zijn op dit moment nor-
maal belast. 
Vanaf 21 juni zal M36 naar een produc-
tieritme van 15 ploegen per week gaan 
tot en met 12 september. 
Het ploegenregime van M36 wordt hier-
op afgestemd. 
 
Werkbelasting CB/ Bereidingen 
 
Werkbelasting BG1 
 
De inktafdeling is de volgende maanden 
volbelast. De andere afdelingen van 

BG1, namelijk EBZ, AgX, en Labo-
Dispersies, zijn de komende maan-
den normaal belast.  
Vanuit AgX zal gedurende deze peri-
ode blijvend ondersteuning worden 
gegeven aan de inktafdeling. 
 
Voor de zomerperiode werden er 
eerder al in de afdelingen AgX en 
EBZ stilstandsweken vrijgegeven 
voor verlofopname, namelijk van 12-
25/07/2021 en van 09-22/08/2021. 
De aanwezige overtallen in deze 
periode zullen aangeboden worden 
voor TDV-opdrachten.  
 
Werkbelasting BG5 
 
B19 en EB2 zijn normaal belast in de 
komende maanden. 
De benoemde stilstandsweken van 
M79, namelijk 12-25/07/2021 en 09-
22/08/2021, resulteren in een ver-
hoogde verlofvrijgave in EB2 tijdens 
deze periode.  
 
Tijdens de stilstanden van M79 in-
clusief bereidingen zullen benoemde 
vrijwilligers opleiding krijgen voor de 
Zirfon-productie. De andere overtal-
len zullen in deze periode aangebo-
den worden voor TDV-opdrachten. 
 
 
Werkbelasting CB/Heultje 
 
De afdeling Poederfosforen is de 
volgende maanden normaal belast.  
De afdeling Facpro is in de komende 
maanden volbelast. In de zomerperi-
ode 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. 
 
 
Werkbelasting Onderlaagfabriek 
 
M54 produceert vooruitzichtelijk tot 1 
juli, waarna M53 wordt opgestart. 
De CP stopt gelijktijdig met M54. 
REC volgt de onderlaagmachines. 
 
 
 

Trimestriële informatie 
 
Naarmate de vaccinatiecampagne in 
de meeste economieën vordert, kan 
de pandemie geleidelijk naar  de 
achtergrond verdwijnen als de voor-
naamste bron van macro-
economische risico. In continentaal 
Europa zal de groeidynamiek pas in 
de tweede helft van 2021 merkbaar
(kunnen) versnellen. 
De inflatievooruitzichten voor de 
wereldeconomie blijven om middel-
lange termijn al bij al gematigd. In 
de eurozone voor de wereldecono-
mie blijven de  gemiddelde inflatie in 
de komende jaren allicht onder de 
ECB inflatiedoelstelling van minder 
dan, maar dicht bij 2%. 
De omzet bedroeg 102,5 mio€ (VJ 
111,2mio€) wat een daling betekent 
van –7% 
De gemiddelde marktprijs van het 
zilver bedroeg voor het eerste tri-
mester 2021, 701€/kg. Dit is tegen-
over het vierde trimester2020 (658€/
kg) een stijging met +6,6% en ver-
geleken met  het eerste trimester 
2020 (494€/kg) een stijging met 
41,9%. 
De voorraad bedraagt per 
31.12.2020 122,1mio€ tegenover 
104,4 mio€ per 31.12.2019. Dit is 
een stijging van 17,7 mio€. De stij-
ging situeert zich hoofdzakelijk in de 
voorraad goederen in bewerking 
( +14,9) en grondstoffen( +1.6). 
In het 1ste trimester van 2021 is het 
personeelsbestand van Agfa Ge-
vaert NV in Belgie met 9 eenheden 
gedaald tot 1979 eenheden. Dit 
komt door 19 aanwervingen, 15 
mannen en 5 vrouwen en het feit dat 
28 medewerkers uit dienst gingen. 
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Varia 
 
Tijdskrediet 
Om voor familie te zorgen 
 
Je kunt tijdskrediet met motief zorg 
opnemen voor max 51 maanden, 
die je voltijds, halftijds of met één 
dag per week kunt opnemen. Je kan 
deze vorm van tijdskrediet opnemen 
als je minimaal 24 maanden bij de-
zelfde werkgever hebt gewerkt. In 
een onderneming met 10 of minder 
werknemers kan men dit weigeren. 
Tijdskrediet met motief zorg kun je 
nemen om voor je eigen kind ( tot 8 
jaar ) te zorgen, voor een zwaar ziek 
kind ( jonger dan 18 jaar ) of voor 
een kind met handicap ( tot 21 
jaar ). Je kunt ook het tijdskrediet 
opnemen voor de zorgen voor een 
ernstig ziek gezins– of familielid of 
voor palliatieve zorg. 
 
Om te studeren 
Wie minimaal 2 jaar in dienst is bij 
een vaste werkgever, kan tijdskre-
diet met motief opleiding nemen. 
Dat kan voor een erkende opleiding 
van min.360u ( of 27 studiepunten ). 
Je hebt dan recht op max.36 maan-
den tijdskrediet. 

 
 
Thematisch verlof. 
Voor de kinderen te zorgen. 
Per kind van 12 jaar heb je recht 
op 4 maanden ouderschapsverlof, 
op voorwaarde dat je minimaal 12 
maanden een contract hebt bij je 
werkgever. Je kunt dit thematisch 
verlof voltijds, halftijds, met één 
vijfde of met één tiende ( halve dag 
per week ) opnemen. 
 
Te zorgen voor een zieke 
Gedurende maximaal 12 maanden 
voltijds kun je zorgverlof opnemen 
om te zorgen voor een zwaar ziek 
gezins-of familielid. Als je presta-
ties gedeeltelijk vermindert is de 
maximumduur per patiënt 24 
maanden. Die persoon moet op 
hetzelfde adres wonen, of bloed-
verwanten tot de tweede graad 
zijn, of aanverwanten tot de eerste 
graad. Ben je erkend mantelzor-
ger? Dan kun je mantelzorgverlof 
opnemen. Je kan je contract vol-
tijds, halftijdse één vijfde onderbre-
ken. Dit gaat over 1 maand per 
persoon die hulp ontvangt met 
maximaal 6 maanden verlof ver-
spreid over je loopbaan. 
 
Een stervend familielid bij te 
staan 
Wanneer iemand aan een onge-
neeslijke ziekte lijdt en zich in een 
terminale fase bevindt, kun je palli-
atief verlof krijgen om voor die per-
soon te zorgen. Dat thematisch 
verlof kan gedurende één maand, 
maar palliatief verlof kan tweemaal 
met een maand verlengd worden. 
Een getuigschrift van de arts is 
nodig. 
 
Indexatie 
Door de overschrijding van de spil-
index in de sector, stijgen de lonen 
van de werknemers van de chemi-
sche nijverheid met 2 % vanaf  

 
 
1 Juni 2021.  
 
Weer discussie vakantie opname 
In de Info NV staat foutieve infor-
matie over de op te nemen dagen. 
Hier staat in dat men geen ADV 
kan overzetten naar het volgend 
jaar terwijl er een cao over bestaat. 
  
TDV afspraken binnen finishing 
Tijdens het syndicaal overleg wor-
den er steeds afspraken gemaakt 
over TDV naar Gevaert 4. 
We moeten vaststellen dat de ge-
maakte afspraken niet gerespec-
teerd worden.  
Hierdoor wordt het overleg  door 
beide vakbonden in vraag gesteld . 
 
Fietsen– motostalling Lieven Ge-
vaert 
Na de werken thv Lieven Gevaert 
parking zal er opnieuw plaats zijn 
om fietsen en moto’s te stallen. 
 
Nieuwe bedrijfsfiets 
Naar aanleiding van een fietsonge-
val met een fiets uitgerust met een 
terugtraprem zal er vanaf heden 
gekozen worden voor fietsen met 
een lage instap en velgremmen. 
 
Fietsenstalling Station Mortsel 
De fietsenstalling thv het station 
Mortsel zal herbekeken worden . 
 
Nieuwe procedure bedrijfskledij 
Vanaf heden zal er een nieuwe me-
thode gehanteerd worden om de 
nieuwe collega’s uit te rusten met 
gepaste kledij per afdeling. 
Na onderzoek bij de arbeidsarts zal 
er een pasmoment zijn om kledij te 
passen. Dit om tijdig aan de werk-
kledij te voldoen bij de start van de 
nieuwe werknemer. 

    

         Index tabel 
          

       A                    B 
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 
Mei 2021  110,99   108.50 
 
A = Gezondheidsindex 
B = Gemiddelde 
Wanneer het 4 maandelijkse gemiddelde 

de 108,49 overschrijdt, worden de lonen 

met 2% verhoogd. 


