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A c t u e l e   i n f o r m a t i e   v o o r   A g f a – m e d e w e r k e r s   i n  B e l g i ë 
 
 
 

Mededeling van de directie 
 

Actiedag 24 november 2014 
 

Zoals u wellicht reeds heeft vernomen, organiseert het gemeenschappelijk vakbondsfront op 
maandag 24 november 2014 een stakingsactie in o.a. de provincie Antwerpen in het kader van 
het nationale actieplan.   
 
De kans is reëel dat er op maandag 24 november 2014 stakingsposten zullen worden opgesteld 
aan de ingangen van de firma. Tevens willen we er op wijzen dat de stakingsacties vermoedelijk 
het openbaar vervoer zullen verstoren. 
 
Voor medewerkers die op 24 november 2014 afwezig blijven en dit niet rechtvaardigen door een 
afwezigheidscode, zal “code 86 – staking” worden ingevuld. Uiteraard is hiervoor geen recht op 
loon. 
 
Voor medewerkers die omwille van deze acties te laat of niet op het werk verschijnen, is de 
bezoldiging niet gewaarborgd.  
 
Medewerkers die verhinderd worden om te werken door stakingsposten die opgesteld zijn voor de 
ingang van de onderneming, ontvangen geen loon ten laste van de werkgever. Werknemers 
kunnen eventueel aanspraak maken op werkloosheidsuitkering omwille van overmacht (als gevolg 
van staking) voor zover de RVA dit aanvaardt. Het beheerscomité van de RVA beoordeelt 
dergelijke situaties echter streng en rekening houdend met het feit of de betrokkenen zelf ook 
belang hebben bij de inwilliging van de eisen. 
 
Medewerkers die geen enkel loonverlies willen lijden, kunnen vakantie (wettelijke vakantie, 
dienstjarenverlof, ADV, …) opnemen. 
 
Als bedrijf willen we, in het licht van de huidige marktomstandigheden, streven naar een maximale 
continuïteit van de dienstverlening aan onze klanten.  We hopen dan ook op ieders medewerking 
om dit te realiseren. 
 
Bovendien rekenen we op het nodige respect voor collega’s en bezoekers. 
 
Wij houden u op de hoogte indien er verdere acties zouden volgen. 
 
 
Click here for the English version of this announcement. 
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