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België Agfa-Gevaert N.V.: 
  Uurpersoneel     Maandpersoneel 
  M             V          M           V 
 964 (7  12(0)   750(-3)   218(-2) 
 
Totaal: 1944 
 
Voltijdse Equivalenten: 1767,80 
 
Materials Manufacturing     1411 (7) 

Ondersteunde functies       327 (-2 ) 

Digital Print & Chemicals    205 (-3 ) 

Offset Solutions    1        (0) 

 
 
 
Algemene commentaar 
 
 
Werkbelasting Confecties 
 
 
.In GTI is de belasting in monomed en 
synaps hoog.  
In Gev 4 is er naast synaps ook in de 
grafische producten een hoge werkbe-
lasting. 
 
In Gev 8 is de belasting normaal.  
 
 
 
Werkbelasting OTOR en inpak & ver-
zending 
 
In Otor en inpak en verzending is er een 
normale belasting.  
 
 
Werkbelasting Gietzalen, QAS 
 
M36 is normaal belast en produceert tot 
aan de collectieve stilstand. 
De functionele bezetting is voorzien tot 
en met vrijdag 24 december vroege 
ploeg, waarna er vrijgave verlof is voor-
zien. 
De opstart is voorzien op zondagnacht 9 
januari. 

M79 is onderbelast en produceert 
vooruitzichtelijk tot en met vrijdag 17 
december, waarna een revamp van 
het procescontrolesysteem volgt. Er is 
voor M79 vrijgave verlof voorzien tot 
aan de collectieve stilstand. De opstart 
is voorzien op maandag 10 januari 
met de late ploeg. 
Bij vrijgave verlof zijn er voor de aan-
wezige collega's opleiding en taken 
voorzien. 
 
 
 
Werkbelasting CB/ Bereidingen 
 
Werkbelasting BG1 
 
De inktafdeling blijft normaal belast tot 
einde van het jaar. Productie zal door-
lopen tot 24 december 2021. De laat-
ste dagen zullen gebruikt worden om 
de installatie te kuisen voor de collec-
tieve stilstand die start op 24/12/2021 
om 22.00u. 
 
De afdelingen AgX en EBZ zijn onder-
belast in december. Er zal gericht vrij-
gave verlof worden gegeven zodat de 
uitstaande planning kan afgewerkt 
worden maar ook maximaal verlof kan 
worden opgenomen. De aanwezige 
operatoren worden ingezet ter onder-
steuning van de andere subafdelingen 
van BG1 of krijgen indirecte taken. 
 
Labo-Dispersies behoudt een normale 
belasting tot aan de collectieve stil-
stand van 2021. 
 
 
 
Werkbelasting BG5 
 
B19 behoudt een normale belasting 
voor productie voor de onderlaagma-
chines. Om een maximaal volume 
orgacon te homogeniseren wordt er 
ondersteuning gegeven vanuit EB2. 
 
EB2 is onderbelast in december. De 
beschikbare capaciteit wordt gebruikt 
om intern opleiding te voorzien en on-
dersteuning te geven aan B19 bij het 
homogeniseren. 
 
 

 
 
 
 

 
. 

 
 
TICKETRESTAURANTKAART 

EDENRED 
 
 
De ticketrestaurantkaarten die eind 
december 2021 vervallen, zijn toe-
gekomen op Agfa. In tegenstelling 
tot de berichtgeving in info plus542 
zullen alle kaarten naar het thuis-
adres worden gestuurd vanwege de 
kerstperiode en het verplichte tele-
werk.  
De nieuwe kaarten worden geacti-
veerd op 14/12/2021 en kunnen van-
af dan gebruikt worden. 
De oude kaarten met vervaldatum 
eind december kunnen tot eind janu-
ari 2022 gebruikt worden.  
Van zodra je de nieuwe kaarten ge-
bruikt, vervalt de oude kaart auto-
matisch. Het saldo wordt automa-
tisch overgezet op de nieuwe kaart. 
De oude kaart mag je weggooien. 
 
 
LOONSVERHOGING PC 116 en 207 
 
 

In uitvoering van het sectoraal ak-
koord van 16 november 2021 in de 
chemie en door de overschrijding 
van de spilindex, verhogen alle uur-
lonen van de arbeiders, maandlonen 
van de bedienden, premies en ande-
re  vergoedingen.  
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Extra week kerstvakantie voor 
kleuter– en lagere scholen 
 
Tijdens het overlegcomité van 3 
december werd beslist om de 
kerstvakantie vervroegd te laten 
ingaan en dit vanaf maandag 20 
december 2021 voor de kleuter– 
en basisonderwijs. 
Net zoals de verlenging van de 
paasvakantie is er ook nu de mo-
gelijkheid om tijdelijke werkloos-
heid wegens overmacht te vragen 
voor de ouders  die de opvang van 
hun schoolgaande kinderen moe-
ten voorzien tijdens de extra week 
kerstvakantie. 
 
Microgolfoven gebouw 597 
 
We hebben er voor gezorgd dat er 
in gebouw 597 terug een voorzie-
ning is van drie  werkende micro-
golfovens.  
 

 

Wij Wensen alle werknemers  

 

Een goede gezonheid en heel mooie 

momenten in 2022 

    

         Index tabel 
          
       A                    B 

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  111,31   108,73 
Juli 2021                   112,18             109,13                                 
Augustus 2021          112,74            109,57 
September 2021        112,29            109,89 
Oktober 2021            113,94            110,53 
November 2021        115,20            111,27 
A = Gezondheidsindex 
B = Gemiddelde 
Wanneer het 4 maandelijkse gemiddelde 
de 115,13 overschrijdt, worden de lonen 
met 2% verhoogd. 
 

 
Werkbelasting CB/Heultje 
 
De afdeling Poederfosforen is over-
belast tot aan de collectieve stil-
stand van 2021. De openstaande 
vacature is ingevuld en na een op-
leidingsprogramma zal er in 2022 
gedeeltelijk in een 3-ploegenstelsel 
worden gewerkt waardoor er een 
normale belasting wordt gecreëerd.  
De afdeling Facpro is normaal be-
last.  
De productieregimes, opstartmo-
menten en eventuele stilstanden 
werden in detail besproken op het 
lokaal overleg en worden samenge-
vat in een tabel die bij het verslag 
zal gevoegd worden  
 
Werkbelasting Onderlaagfabriek 
 
M53 produceert tot aan de collectie-
ve stilstand. 
De functionele bezetting is voorzien 
tot en met vrijdag 24 december 
vroege ploeg, waarna er vrijgave 
verlof volgt. 
M53 start op dinsdag 4 januari 2022 
met voorbereiden en opwarmen in 
volledige functionele bezetting, pro-
ductie wordt voorzien vanaf vrijdag  
 
 

7 januari.  
De CP werd gestopt op maandag 
15 november, waarna de uitkook 
volgde. 
De CP start op met een IPA-
campagne vanaf maandag 17 ja-
nuari. 
Vanaf dinsdag 4 januari wordt de 
bezetting afgestemd in functie van 
het opwarmen van thermische olie 
voor de opstart van M53. 
Vanaf maandag 10 januari is de 
volledige functionele bezetting 
vereist. 
 
In de maand december wordt het 
wasprogramma van de filmwasse-
rij afgestemd op het opleidingspro-
gramma van de toekomstige orga-
nisatie Bereidingen-OL. 
 
Bij vrijgave verlof zijn er voor de 
aanwezige collega's opleiding en 
taken voorzien. 
 
De productieregimes, opstartmo-
menten en eventuele stilstanden 
werden in detail besproken op het 
lokaal overleg en worden samen-
gevat in een tabel die bij het ver-
slag zal gevoegd worden. 

Het referendum inzake het bereikte akkoord CAO 2021-2022 voor de  
arbeiders van Agfa-Gevaert geteld in aanwezigheid van de syndicale  
delegaties, bijgestaan door neutrale getuigen en dit gaf het volgende resul-
taat. 
 
 
AKKOORD                     
 
NIET AKKOORD           
 
 

79,01% 

20,81% 


