
                                                             
 

Mortsel,  18 november 2015 
 

AAN DE WERKNEMERS AGFA-GEVAERT N.V. 
 

Sinds 2013 komt de directie verschillende afspraken niet meer na of maakt andere interpretaties van 
bestaande akkoorden. Het resultaat is dat de vakbonden met sociaal overleg proberen ten gunste van de 
werknemers de brokken telkens te lijmen. Dit gaat heel moeizaam of helemaal niet meer. De directie lacht 
natuurlijk met onze werknemers en zonder schaamte zijn ze fier op de hoge winsten die Agfa-Gevaert 
vandaag maakt. Natuurlijk, door alle besparingsmaatregelingen betalen de werknemers deze winst zelf. 
 

DIRECTIE GEEF WERKNEMERS HUN KOOPKRACHT TERUG 
DIE U ONTERECHT HEBT AFGENOMEN 

We dachten dat de directie na het zwaar sociaal conflict rond het brugpensioen waar beide 
vakbonden hard voor gestreden hebben het vertrouwen terug zouden herstellen maar niets is minder 
waar. De directie bleef gewoon verder de sociale verworvenheden van de werknemers aanvallen. 
Zelfs wanneer er dan akkoorden werden gemaakt vond de directie het toch nog nodig om de 
koopkracht van de werknemers af te nemen. We citeren hierbij nog eens de woorden van onze CEO 
Reinaudo in een brief aan alle medewerkers op 30  september 2013. “Bij gebrek aan een akkoord 
zag de directie zich genoodzaakt om een aantal maatregelen te overwegen” zoals bv. de subsidiëring 
van de personeelsrestaurants die werd stopgezet. Wel, voor het ACV is het dan ook 
onaanvaardbaar, wanneer er afspraken worden gemaakt de directie toch gewoon verder gaat met 
haar plannen.  
Wij hebben als ACV sinds de periode dat de directie uw verworvenheden onterecht afgenomen heeft 
geprobeerd met ingebrekestellingen en overleg tot een compromis te komen. Maar helaas, ook de 
open brief die we samen met onze collega’s van LBC stuurden naar de directie kreeg geen gehoor. 
Er volgden nog verschillende pogingen maar de directie bleef maar lachen met onze argumenten. 
 

VOOR HET ACV IS DE MAAT VOL, DAAROM ZAL ER OP 
VRIJDAG 27 NOVEMBER 2015 EEN 24UREN STAKING ZIJN 

OM ONS ONGENOEGEN TE UITEN OVER HET GEVOERDE BELEID 
 

Ondertussen wordt de flexibiliteit vandaag maar verhoogd maar de werknemers krijgen geen enkele 
waardering, laat staan een financiële compensatie voor de koopkracht die werd afgenomen. 
Voor het ACV is het duidelijk 

• Wij willen dat de flexibiliteit wordt gewaardeerd 
• Wij willen dat de subsidiëring van de personeelsres taurants die onterecht werd 

afgenomen maximaal gecompenseerd wordt in onze maal tijdcheques zodat alle 
werknemers hun koopkracht terug krijgen 

• Wij willen terug dat er respect is voor alle werkne mers 
 
We roepen op om aan deze actie deel te nemen, stakerssteun is voorzien  
en tevens doen we een oproep aan alle partijen om samen in de toekomst deze punten te 
verwezenlijken. 
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