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Sociale Verkiezingen
Wij als ACV willen jullie allemaal bedanken voor jullie stem!! Zoals jullie
al hebben kunnen zien zijn we allemaal vooruit gegaan en hebben jullie
ons een mandaat gegeven voor de
komende 4 jaar. We zullen er dan
ook alles aan doen om de komende
vier jaar jullie loons en arbeidsvoorwaarde te verdedigen.

Kort verslag
van 30/10/2020

ondernemingsraad

Toestand personeel 31 oktober 2020
België Agfa-Gevaert N.V.:
Uurpersoneel Maandpersoneel
M
V
M
V
988 (-3) 12(0 ) 771 (-3 ) 228 (0 )
Totaal: 1999
Voltijdse Equivalenten: 1816
Materials Manufacturing

1439 (+1)

Ondersteunde functies

459
100
1

wel chemie als inkten start op
maandag 4 januari met de vroege ploeg.
Werkbelasting OTOR en inpak
& verzending
In OTOR is er een lage belasting.
Inpak en verzending start terug
op maandag 4 januari in dagploeg of met de vroege ploeg.
Werkbelasting Gietzalen, QAS

(+1)
(0 )
(-2)

Zowel M36 als M79 zijn opgestart op 18 november. M36 produceert tot en met zaterdag 19
Offset Solutions
december. M79 produceert tot en
met vrijdag 4 december, waarna
er 2 weken TW/EW voorzien zijn.
Tijdens deze stilstandsperiode
Werkbelasting Confecties
zal, in mindering van TW/EW,
noodzakelijke opleiding doorgaan
in M36 voor de nog niet gekwalificeerde medewerkers van M79.
Wensen 2021
In Gev4 is er een normale belasting, In KW52 ( 21-24 december) is er
behalve voor de Grafische film en
vrijgave voor beiden gietzalen.
Het einde van het jaar,
Synaps waar we hogere bestellingen Tijdens de collectie stilstand zal
alle herinneringen weer bij elkaar.
zien.
er een beperkte aanwezigheid
De installatie van de automatisatie
zijn van de CR’s om veilighiedsHet jaar 2020 is zo raar verlopen,
voor PCB is op vraag van de leverondgangen te verzorgen, dit volgens een met hen afgesproken
2021 wordt beter…. kunnen we maar rancier achteruitgeschoven.
Dit veroorzaakt geen problemen om- werkregime.
hopen.
dat de K15 kapmachine verder proVan 2 januari tot en met 9 januari
Een jaar waar alles weer bloeien duceert tot het project klaar is om
is er TW/EW voorzien voor beide
gaat.
geïnstalleerd te worden.
gietzalen. In deze week is er een
Na
de
kerststop
starten
de
productiefunctionele noodzaak voor de
Een jaar met meer mensen op straat.
activiteiten terug op 4 januari met de aanwezigheid met de vroege
vroege ploeg.
Een jaar met minder stress.
ploeg van 1 CR. M36 start op
In GTI is er een onderbelasting en
zondag 10 januari op. M79 start
Luisteren naar pop, rock of jazz.
zal er, zoals in vorige OR werd mee- op maandag 11 januari. Voor
gedeeld, TW/EW voorzien worden
QAS zal het werkschema van
Samen gaan we 2021 in...
op 3 dagen in december nl. 4,11 en
KW50-51 ook in week 1 worden
Het jaar dat staat voor een nieuw 18 december. De weekploegen star- toegepast.
begin.
ten normaal op met de vroege ploeg
op maandag 4 januari.
In Gev8 start de chemische bereiWerkbelasting CB/ Bereidingen
ding op zondag 3 januari 2021 met
de nachtploeg. De confectie van zoDigital Print & Chemicals

Werkbelasting BG1

AGX emulsielijnen zijn in december
onderbelast omwille van de stilstanden van M79. Hierdoor zal er in
KW50-51 ( 7-18 dec. 2020) TW/EW
zijn voor deze afdelingen. De dispersiebereiding behoudt een normaal productieregime tot en met
vrijdag 18 december. De inktbereiding is normaal belast tot het einde
van dit jaar. Hierdoor is ondersteuning nodig van ploegbaas, LO1 en
magazijndienst. In KW52 (21-24dec.
2020) is er vrijgave voor verlof voor
alle afdelingen van BG1. De opstart
in BG1 is voor de subafdelingen
(EBZ, AGX, inkt en labo-dispersies)
voorzien op maandag 4 januari
2021.

ven voor verlofopname voor alle
afdelingen van BG5.
De opstart van BG5 zal gefaseerd
inlopen aan het tempo dat er voorbereidingen moeten worden genomen om de gietzalen en onderlaagmachine te kunnen beleveren.
Concreet wil dit zeggen dat de magazijndiensten en B19 opstarten
op maandag 4 januari 2021.
Voor medewerkers van EB2 wordt
er vanaf 2 januari 2021 tot en met
9 januari 2021 TW/EW ingepland
waarbij er vanaf woensdag 6 januari 2021 een stijgende aanzegging
zal zijn (ploegbaas, OB36, LO2operatoren).
Werkbelasting CB/Heultje

Werkbelasting BG5
B19 produceer tot en met 18 december. Nadien zullen er nog enkele kuistaken moeten uitgevoerd worden voordat er volledige vrijgave
voor verlof is vanaf 21 december.
Tijdens de stilstandsweken van M79
in KW50-51 (7 –18 december 2020)
wordt er overgegaan naar een verminderde bezetting in EB2 naar het
voorbeeld van KW45 (2-6 november
2020).Voor de andere medewerkers
wordt er TW ingepland. KW52 (2124 december2020) wordt vrijgege-

Index tabel

Zowel de Facpro als de Poederfosforen afdeling blijft in december
onderbelast. Omwille van geplande technische ingrepen zal de productie van fase1 reeds gestopt
worden op 11 december 2020. De
lopende TIV en TW/EW regeling
blijft lopen tot einde 2020. In KW52
(21-24 december 2020) is ook in
heultje vrijgave voor verlof. De opstart in heultje is voor de afdelingen Fosforen en Facpro fase 1
voorzien op maandag 4 januari
2021. Voor Facpro fase2 wordt er
gestart op zondag 3 januari 2021
met de nachtploeg.
Werkbelasting Onderlaagfabriek

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

A
108,98
109,00
109.18
109,72
109.87
109.96
110.22
110,10
110,05
110,16
110,20
109,78
110,11
109,91

B
106,75
106.73
106.76
107,04
107.25
107.49
107.74
107,84
107,88
107,93
107,92
107,85
107,86
107,80

Na de revamp van de aandrijving
is M53 ondertussen opgestart en
sluit het jaar af met een synapscampagne. In M54 is er momenteel gepland onderhoud en wordt
een project gerealiseerd om het
substratum te optimaliseren naar
verliezen toe. In KW52 is er vrijgave verlof. REC5 volgt M53. Voor
de CP is er in KW50 (7-13 december) vrijgave verlof voorzien met
uitzondering van een beperkte bezetting die zorgt voor de vervanging van de thermische olie. De

A = Gezondheidsindex
B = Gemiddelde
Wanneer het 4 maandelijkse gemiddelde
de 108,49 overschrijdt, worden de lonen
met 2% verhoogd.
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nachtploeg zal hiertoe verdeeld
worden teneinde maximale verlofopname mogelijk te maken. In
KW51 ( 14-20 december) is er TW/
EW voorzien met uitzondering van
maandag en dinsdag, telkens de
vroege en late ploeg. In KW52 (2124 december ) is er TW/EW voorzien. M53 ligt begin 2021 stil voor
onderhoudswerken. Om M54 op 8
januari te kunnen opstarten, worden de medewerkers aangezegd
vanaf 2 januari. De CP start na de
collectieve stilstand op 2 januari.
De medewerkers van de kapplaats
en de filmwasserij starten hun activiteiten vanaf 11 januari. In de eerste kalenderweek is er voor de medewerkers TW/EW voorzien tot en
met woensdag 6 januari.
Demografiefonds 2020 –AgfaGevaert NV
Aan de arbeiders en bedienden die
tewerkgesteld zijn in 3 en 4 ploegen
of weekendploeg wordt vanaf de
leeftijd van 47 jaar en ouder een
code 64 toegekend. (Deze is wel op
te nemen voor 31/12/2020 en is
niet overdraagbaar.)
Voor arbeiders en bediende in 1 en
2 ploegen vanaf 55jaar.
Voor arbeiders en bediende en kader in dag vanaf 60 jaar .
Externe medische check-up tijdens
de arbeidstijd code 51 voor 2020.
Sport en cultuurcheques ter waarde
van 75 euro.
Voor meer details kan u INFO Plus
472 raadplegen ( zie punt 3.4 in het
beknopt verslag OR van
30/09/2020.
Ticket Compliment cheque
Denk er aan!!! De Ticket Compliment cheques van 2019, ter waarde van 35 euro, vervallen op 12
december 2020.
Vergeet deze niet te gebruiken!!

onze website
www.acvagfa.be
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