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Tot en met einde april 2020 was
de verkoop van producten gemaakt in onze fabriek slechts licht
beïnvloed door COVID19. Voor
deze beperkte invloed stuurden
we de productie niet bij, aangezien we een extra gevaar zagen
dat de productieoutput kan dalen
tgv COVID19 in België.

3.

In juni stelden we vast dat de verkoop van mei stuctureel langer
was,wat werd onderbouwd door
feedback uit de makt. Men had
nog discussies over een een V-of
L– vormig herstel.
Aan het begin van de vakantieperiode, half juni, waarbij er door de
grote verlofopname al een kleinere output van de productie te verwachten was, hebben ze daarom
geen maatregelen genomen.
Men besloot af te wachten of het
voor onze producten een korte,
kleine verkoopsdip betekende,
zoals we kenden in China in het
begin van het jaar. In aug is ondertussen gebleken dat de afname stuctureel is. Zoals vorige
week ook werd toegelicht aan de
hand van de cijfers van AgfaGevaert NV tekenden de maanden
mei, juni en juli 2020 een blijvende minderverkoop op voor onze
producten. Qua cijfers heb je dit
ook kunnen zien in de groepscijfers van Q2 die ze toegelicht hebben. Daarom moeten ze de productiecapaciteit reduceren in
2020.

4.

De ganse afdeling productie,
PFM,QAS, proefgietmachines
en de O&D zal zijn activiteiten
stoppen van 19 oktober tot 2
november 2020. Uitzondering
hierop is de CP, Onderlaag,Recyclage 5,en B19.
Vanaf november zal verdere
overcapaciteit voor de Filmconfecties, PCF en Heultje via
stilstandsdagen worden weggewerkt.
Tijdens bovenvermelde stopperiodes worden medewerkers
van productie, PFM, QAS,
proefgietmachines en O&D in
TW geplaatst.
Uitzonderingen hierop zijn:
-O&D medewerkers op de lijst
van de vitale diensten ( permanentie (2121).
-O&D medewerkers van de int
erne logistiek en reservemagazijn.
-Medewerkers die aan projecten werken.
-Medewerkers die nodig zij om
De stop en start van de mach
ines te begeleiden .
Op 10 september is er nog
overleg om de verschillende
Situaties per afdeling te bespreken.
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Toestand personeel 30 juni 2020
België Agfa-Gevaert N.V.:
Uurpersoneel Maandpersoneel
M
V
M
V
1008 (-2 ) 12(-1 ) 783 (+3 ) 228 (-1 )
Totaal: 2.031
Voltijdse Equivalenten: 1830
Materials Manufacturing

1462 (-3)

Ondersteunde functies

462

(+2)

104 (0 )
3

(0)

Werkbelasting Confecties
In beide film confectie-afdelingen
is er een gemiddeld tot lage productiebelasting afhankelijk van de
productgroep. Taken voor de
mensen in overtal worden uitgedeeld.
In Gev8 is de belasting voor de
chemicaliënproductie nog steeds
laag door de verminderde verkoop van drukplaten. Ook de inktproductie lijdt onder de problemen in de grafische sector.
Werkbelasting OTOR en inpak
& verzending
Er is een normale belasting van
de NOT en inpak-en verzendingsafdeling tot 18 oktober. Vanaf 19 oktober tot 2 november zal
TW voorzien worden.
Werkbelasting Gietzalen, QAS
M36 is momenteel in PO waabij
Tevens de revamp van het procescontrole systeem (DeltaV)
wordt uitgevoerd. De opstart is
voorzien op 14 september. M79
Is na de stilstand van 2 weken op
25 aug opgestart, waarbij er werken werden uitgevoerd in het kader van de zwarte punten problematiek.
In het najaar kennen beide gietzalen een onderbelasting omwille
van Covid-19. Deze zal worden
opgevangen door een TW– periode voor Z36 van 18 oktober tot
en met 2 november. Onder voorbehoud afhankelijk van de productievooruitzichten wordt er voor
de gietzalen bijkomend TW voorzien van 9 tot en met 15 nov.

Werkbelasting CB/ Bereidingen
Werkbelasting BG1
De zilvernitraat instalatie en de AgX
emulsielijnen zijn onderbelast. Hierdoor is er geen productie in EBZ en
Agx ( aanzet &rijpen) van 19 okt tot
en met 2 nov. De dispersiebereiding
is de volgende maanden onderbelast. Tijdens PO’s is er in de afdelingen al extra verlof vrijgegeven. Er is
geen productie gepland in de afdeling van 19 okt tot en met 2 nov.
Voor alle betrokkenen van deze afdelingen wordt TW en EW georganiseerd in de benoemde periode.

B19 is onderbelast tijdens de stilstand van de OL-machines.Er wordt
geen productie voorzien van 19 oktober tot en met 15 november.
EB2 is onderbelast omwille van de
produktiestilstand van M36 en
M79.Er wordt geen productie voorzien van 18 oktober tot en met 2
november. Voor de betrokkenen van

Index tabel
Augustus 2019
September 2019
Oktober 2019
November 2019
December 2019
Januari 2020
Februari 2020
Maart 2020
April 2020
Mei 2020
Juni 2020
Juli 2020
Augustus 2020

Werkbelasting CB/Heultje
Werkbelasting PIP Fosforen:
De afdeling Poederfosforen is de
volgende maanden onderbelast.
Van 19 okt tot en met 2 nov wordt
er TW georganiseerd.

B
106.83
106.76
106,75
106.73
106.76
107,04
107.25
107.49
107.74
107,84
107,88
107,93
107,92

Tijdelijke werkloosheid Praktisch:
De komende dagen is het de bedoeling dat we de uitkeringsaanvraag invullen. Spreek gerust een
delegee aan of bel even 2607.Ook
voor verdere vragen kan u bij ons
terecht.
Communicatie vakantieopname
2020.

Werkbelasting Facpro
De Facpro is onderbelast. Van 19
okt tot en met 2 nov wordt er TW
georganiseerd.
Werkbelasting Onderlaagfabriek

Werkbelasting BG5

A
109.07
108.58
108,98
109,00
109.18
109,72
109.87
109.96
110.22
110,10
110,05
110,16
110,20

deze afdelingen wordt TW en EW
georganiseerd in de benoemde
periode.

De volledige OL-fabriek, met uitzondering van de CP, zal gedurende 4 weken de produktie stoppen
en van 19 okt tot en met 15 nov
in TW gaan. M53 is gestopt op 21
augustus na een Synaps productie. Na de TW periode volgen de
testen van de vernieuwde aandrijving waarna de machine voor productie opstart. M54 is opgestart op
27 aug voor een PCB productie en
zal produceren tot 16 oktober. De
CP blijft na de stop van M54 nog
twee weken in productie voor het
produceren van een strategische
voorraad granulaat en IPA-PET.
Vanaf 31 oktober wordt de stopprocedure uitgevoerd (uitkook). De
CP zal 4 weken sluiten en gaat
van 9 nov tot en met 6 december
in TW. Op 17, 18, en 19 november
wordt er opleinding voorzien zodat
er kan deelgenomen worden aan
de sociale verkiezingen. De instalatie start dit jaar niet meer op.
Voor de overtallige medewerkers
wordt een gepaste oplossing uitgewerkt. REC5 volgt de TW/EW regeling van de Extrusie.

A = Gezondheidsindex
B = Gemiddelde
Wanneer het 4 maandelijkse gemiddelde
de 108,49 overschrijdt, worden de lonen
met 2% verhoogd.
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In de vorige OR hadden we een
tussenkomt gedaan dat we bij de
arbeiders geen probleem zien ivm
het niet opnemen van vakantie en
dat we ons willen houden aan de
cao afspraken. De directie antwoorde daar heel duidelijk op dat het
enkel een oproep is om maximaal
verlof op te nemen. Na de OR moeten we dan vaststellen dat er langs
verschillende kanalen een andere
communicatie gebeurt. Namelijk dat
iedereen dit jaar zijn verlof moet
opnemen. Daarom hebben we in
deze OR nog eens de vraag gesteld.De directie geeft ons derzelfde uitleg. Het is een oproep nu met
de Covid en dat ze de cao afspraken zullen naleven. Wat betekent
DJ eerste week, ADV en C20 tot
31/03/2021
Comite Covid Eetzalen
Wij hebben de vraag gesteld om
het aanbod te vergroten en ook
voor de late ploeg.. Hebben ondertussen al antwoord gekregen .Dat
ze vanaf maandag 07/09//2020 in
de eetzaal 128/ naast de belegde
broodjes ook nog warme snack zullen aanbieden voor de V tussen 8
en 10 uur. Middagploeg tussen 11
en 14 uur en L tussen 16 en 18 uur.
De bedoeling is om dit als proef uit
te voeren tot aan de stilstand van
week 43 en dit dan te evalueren.
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