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Inhoud Toestand personeel 31/05/2021 
 
België Agfa-Gevaert N.V.: 
  Uurpersoneel     Maandpersoneel 
  M             V          M           V 
 953  (-12)  11(-)   760 (-10)   224 (-1) 
 
Totaal: 1948 
Voltijdse Equivalenten: 1767,70 
 
Materials Manufacturing     1401  (-7) 

Ondersteunde functies       332    (-118) 

Digital Print & Chemicals    214    (+112) 

Offset Solutions    1        (-) 

 
Algemene commentaar 
 
Werkbelasting Confecties 
 
In GTI, Gev 4 en Gev 8 is de belasting 
normaal.  
 
 
 
Werkbelasting OTOR en inpak & ver-
zending 
 
In Otor en inpak en verzending is er ook 
een normale belasting.  
 
 
Werkbelasting Gietzalen, QAS 
 
De gietzalen zijn op dit moment normaal 
belast. 
M79 zal in de komende maanden even-
wel onderbelast zijn, waarvoor onder-
staande maatregel wordt genomen. 
In KW34 (van 23 augustus tot en met 27 
augustus) is er geen productie in M79 en 
voorzien we vrijgave verlof. Voor de aan-
wezig medewerkers zijn er TDV-taken 
voorzien. 
 
 
Werkbelasting CB/ Bereidingen 
 
Werkbelasting BG1 
 
De inktafdeling is de volgende maanden 
volbelast. Ondanks de volledige belas-

ting zal er in KW29 (maandag 19/07 
- vrijdag 23/07) geen productie zijn 
omwille van voorbereidende werken 
voor de omschakeling van RS3 naar 
DeltaV in E33. 
Labo-Dispersies kent een normale 
belasting tijdens de zomermaanden. 
De afdelingen EBZ, en AgX zijn on-
derbelast tijdens de zomermaanden. 
Om deze onderbelasting op te van-
gen werden volgende acties uitge-
werkt: er wordt steun gegeven vanuit 
deze afdelingen aan de afdeling Inkt, 
er werd een TDV-regeling naar Fi-
nishing uitgewerkt voor de maanden 
juli en augustus en er werden 2 stil-
standsperioden benoemd waar er 
vrijgave voor verlof is gegeven. De 
periode in juli loopt van 12-25/07, in 
augustus van 09-22/08. De week 
van maandag 23/08 - vrijdag 27/08 
zal er een verhoogde vrijgave voor 
verlof zijn in AgX maar geen volledi-
ge zodat er al kan voorbereid wor-
den om in KW35 vloeibaar te leve-
ren. 
 
Werkbelasting BG5 
 
B19 is normaal belast in de komen-
de maanden. 
De onderbelasting van M79 heeft 
ook een onderbelasting van EB2 tot 
gevolg. Tijdens deze stilstandsperio-
de zal maximaal opleiding worden 
gegeven in de Zirfonproductie. Hier-
naast werd TDV naar Finishing uit-
gerold en werd tijdens de 2 stil-
standsperiodes vrijgave voor verlof 
gegeven.  
De benoemde stilstandsweken van 
M79 zijn van 12-25/07/2021 en de 
stilstand in augustus werd met 1 
week uitgebreid waardoor deze peri-
ode nu van 09-27/08/2021 loopt. 
 
 
Werkbelasting CB/Heultje 
 
De afdeling Poederfosforen is de 
volgende maanden normaal belast. 
KW33-34 (maandag 16/08 t/m 
27/08) is er een productiestilstand.  
 
 

 

 

 

Extra stilstand M79 
 
 
Wegens extra stilstand M79 in 
week 34 (23/08/2021 - 
29/08/2021) is er voor de mede-
werkers in overtal van AgX/EB2 
TDV die georganiseerd wordt 
naar Finishing,  
Vanaf vandaag tot en met  
04/07/2021 kan je nog extra va-
kantie aanvragen, deze geldt 
voor heel de afdeling AgX/EB2 
en niet enkel voor de overtallen 
die nu zichtbaar zijn in KSP, 
doch de functionaliteit dient ge-
waarborgd te blijven.  
 
De nieuwe overtallen worden op 
05/07/2021 bezorgt aan Finis-
hing (vakantieaanvragen vanaf 
05/07/2021 enkel nog via Finis-
hing). 
 
Finishing wijst de medewerker 
toe in een ploeg en subafdeling. 
Vanaf week 28  worden de me-
dewerkers persoonlijk geïnfor-
meerd over hun TDV opdracht. 
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De afdeling Facpro is in de komen-
de maanden volbelast. In KW33 
(maandag 16/08 - vrijdag 20/08) is 
er een productiestilstand in Facpro 
om onderhoudswerken uit te voe-
ren. Tijdens deze week is er een 
verlaagde bezetting nodig voor bij-
stand tijdens de werken, verder is er 
vrijgave verlof.  
 
Werkbelasting Onderlaagfabriek 
 
M54 is in productie tot en met 30 
juni, waarna M53 wordt opgestart 
met reguliere PET-soorten. 
Ten gevolge de Force Majeure situ-
atie van PET-SAN, worden de 2 
voorziene Synaps-campagnes als 1 
lange campagne gepland in augus-
tus, op het einde van het M53-slot 
dat eindigt op 17 augustus. Hierna 
wordt M54 terug opgestart. 
 
De CP start met uitkoken op 1 juli.  
De zomerstilstand loopt van 9 juli tot 
en met 12 augustus, waarna de in-
stallatie terug wordt opgestart.  
Smelt wordt voorzien vanaf 21 au-
gustus. 
Tijdens de uitkookperiode, zomer-
stilstand en opstartfase van de CP 
wordt er opleiding voorzien in het 

kader van de nieuwe organisatie, 
dit zowel voor de CP-medewerkers 
als voor de medewerkers van de 
Filmwasserij. 
Daarnaast is er een beperkte TDV-
werking voorzien naar Finishing 
alsook sorteeractiviteiten in het 
kader van Aluminium recuperatie. 
 
 
Premie aanwerving nieuwe 
werknemers 
Indien men vanaf 01/07 een tijdelij-
ke indienst kan aanbrengen krijg je 
vanaf heden een premie van 500€ 
Wanneer deze tijdelijke vast wordt 
aangenomen verkrijg men nog 
eens een premie van 1000€. Wij 
hebben gevraagd dat er terug bij 
nieuwe medewerkers op Agfa een 
introductiedag op de afdeling inge-
voerd wordt. De directie heeft hier 
positief op geantwoord en zal van-
af september in voegen gaan. 
 
Covid 
Op Agfa zijn geen covidgevallen  
meer gemeld de laatste maand. 
Het masker zal tot eind augustus 
verplicht zijn daarna volgt een eva-
luatie. 
 
Uitbreiding  rouwregeling 
 
Verlies je een kind, echtgenoot of 
samenwonende partner dan heb je 
als werknemer voortaan recht op 
10 dagen betaalde afwezigheid. 
Tot nu was dat slechts 3 dagen. 

De eerste 3 dagen rouwver-
lof worden opgenomen in de perio-
de tussen het overlijden en de be-
grafenis. 
 
De overige 7 dagen mag de werk-
nemer vrij vastleggen binnen het 
jaar na het overlijden. Daarbij mag 
de werknemer voor alle vormen 
van rouwverlof deze dagen op een  

Later ogenblik opnemen mits ak-
koord van de werkgever, zonder 
uiterste datum.  
Het ACV ijvert hier al langer 
voor en ondersteunde, tegen de zin 
van de werkgeversorganisaties 
VBO en Unizo, de wetsvoorstellen 
in het parlement, oorspronkelijk 
ingediend door Nahima Lanjri 
(Cd&V).   

Ook pleegouders krijgen recht op 
10 dagen rouwverlof wanneer een 
pleegkind, dat in het kader van 
langdurige pleegzorg deel uitmaakt 
van het gezin, overlijdt. Eveneens 
binnen het kader van de langdurige 
pleegzorg krijgt het pleegkind 3 da-
gen rouwverlof bij het overlijden 
van een pleegouder. 

Bij kortdurende pleegzorg wordt 
slechts 1 dag rouwverlof voorzien 
bij het overlijden van een pleegkind. 
Kortdurende pleegzorg is deze die 
voor minder dan 6 maanden voor-
zien wordt. 

Vanaf juli 2021 en retroactief  
Deze nieuwe regeling treedt in wer-
king in de maand juli van dit jaar. 

De exacte datum van inwerkingtre-
ding is afhankelijk van de publicatie 
in het Belgisch Staatsblad. Vanaf 
dat ogenblik krijgen ook werkne-
mers die het afgelopen jaar (pleeg-)
kind, partner of samenwonende 
partner verloren, alsnog recht op de 
bijkomende dagen pleegzorg. 
 
 

Het ACV wenst ie-

dereen een fijn 

verlof toe 

 

 

    

         Index tabel 
          

       A                    B 
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 
Juni 2021  110.31   108,73

  
A = Gezondheidsindex 
B = Gemiddelde 
Wanneer het 4 maandelijkse gemiddelde 

de 111,53 overschrijdt, worden de lonen 

met 2% verhoogd. 


