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Werkbelasting CB/ Bereidingen
Toestand personeel 28/02/2021
België Agfa-Gevaert N.V.:
Uurpersoneel Maandpersoneel
M
V
M
V
974 (-3) 12(-) 767 –2) 229 (+2)
Totaal: 1982
Voltijdse Equivalenten: 1800,70

Trimestriele inforrmatie
De belangrijkste economieën hielden
in de laatste maanden van 2020 beter dan verwacht stand. Dat zet het
scenario van een geleidelijk economisch herstel in de loop van 2021
kracht bij. De economie van de eurozone toonde in Q4 2020 opnieuw
veerkracht en kromp beduidend minder dan verwacht. Tegen de achtergrond van een verbeterd economisch
klimaat is de olieprijs opgelopen tot
het hoogste peil sinds een jaar waardoor ook de inflatie (verwachting)
stijgt
De omzet bedroeg 370,0 mio € (VJ
427,5 €), wat een daling betekent
van -13,5 %.
De gemiddelde marktprijs van het
zilver bedroeg voor het vierde trimester 2020 658 €/kg.
Dit is tegenover het derde trimester
2020 (669 €/kg) een daling met -1,8
% en
vergeleken met het vierde trimester
2019 (503 €/kg) een stijging met +
30,9 %.
De
voorraad
bedraagt
per
31.12.2020 104,4 mio tegenover
104,1 mio per 31.12.2019. Dit is een
stijging van 0,3 mio. De stijging situeert zich in hoofdzaak in de voorraad goederen in bewerking, grondstoffen en gereed product daarentegen zijn gedaald .

Materials Manufacturing

1429 (-3)

Ondersteunde functies

450

(-1)

Digital Print & Chemicals 102

(+1)

Offset Solutions

1

Werkbelasting BG1
Na de heropstart uit de huidige
TW/EW periode kennen de afdelingen EBZ, AgX en LaboDispersies een normale belasting
in de maand april.
De inktafdeling blijft volbelast.
Ondersteuning naar de afdeling
Inkt wordt georganiseerd vanuit
de andere afdelingen van BG1.
Werkbelasting BG5

(-)

De afdelingen van BG5 zijn na de
TW/EW periode normaal belast.
Algemene commentaar
Werkbelasting Confecties

Werkbelasting CB/Heultje

In GTI is er een normale belasting.
Voor Gev 4 en de inkten op Gev 8 is
de belasting nog steeds hoog.
De TDV uitwisselingen lopen verder
en dit zeker tot eind april.

Werkbelasting

PIP

Fosforen

De afdeling Poederfosforen is de
volgende maanden normaal belast.
Werkbelasting Facpro

Werkbelasting OTOR en inpak &
Na de huidige TW/EW periode en
verzending
het opnieuw aantrekken van enIn Otor en inpak en verzending is er kele producten in Facpro, kent de
afdeling een normale belasting.
een normale belasting.
De tijdelijke uitbreiding van het 6ploegensysteem loopt verder zoals gepland tot en met het weekWerkbelasting Gietzalen, QAS
end van 15-16/05/2021.
Beide Gietzalen zijn momenteel in
TW/EW en starten terug op op De medewerkers van de Kapwoensdag 7 april met de vroege plaats en de Filmwasserij volgen
Extrusie.
ploeg.
OnderlaagfaVoor de medewerkers van M79 zal Werkbelasting
er in Q2 op maandag met de late briek
ploeg geen TDV worden georganiseerd, er wordt productie ingepland. De ganse Onderlaagfabriek is
momenteel in TW/EW.

Het personeel van Extrusie
wordt aangezegd vanaf dinsdag
6 april om de machine op te warmen.
Productie met M53 wordt voorzien vanaf 9 april met reguliere
soorten, waarna een Synaps
campagne volgt.
De Synaps campagne is beperkt
owv beleveringsproblemen met
PET-SAN.
Het opstartmoment van de CP is
in week 16 met 1 week TW verlengd omwille van PTA belevering.
Update
Forces
Majeures
grondstofleveranciers:
Voor PTA, een basisgrondstof
voor de bereiding van PET, is de
overmacht aangekondigd door
onze Belgische leverancier INEOS nog niet opgeheven. Ook
lopen de beleveringen van onze
Chinese leverancier Hengli vertraging op door de perikelen in
het Suez-kanaal.

Daarom is de overgang van
M53 naar M54 op dit moment
onzeker.
De stilstand van de CP zal hierdoor ook langer duren, waarbij
er voor de medewerkers TW/
EW zal zijn en/of opleiding
wordt voorzien.
PET-SAN
Acrilonitrile, basisgrondstof van
SAN, is momenteel schaars op
de markt. SAN wordt gebruikt in
de Synaps producties onder de
vorm van PET-SAN.
Er is ondertussen een alternatieve leverancier voor Acrylonitrile gevonden, waardoor vooruitzichtelijk de Synaps campagnes later op het jaar met de
voorziene volumes kunnen
doorgaan.
Butoxyethanol
Mbt Butoxyethanol is er een
blijvende schaarste op de
markt, wat de wasactiviteiten
van Monomed verder kan impacteren.

Vaccinatieverlof
Wanneer in arbeidstijd uw vaccinatie dient gezet te worden
B
krijgt men hiervoor de nodige
107.49 tijd voor. Wat verstaan wordt
107.74 onder de nodige tijd, dient nog
107,84
besproken te worden .
107,88
107,93 Let wel de verplaatsing die je
107,92 doet is niet verzekerd als ar107,85 beidsongeval.

Index tabel
Maart 2020
April 2020
Mei 2020
Juni 2020
Juli 2020
Augustus 2020
September 2020
Oktober 2020
November 2020
December 2020
Januari 2021
Februari 2021
Maart 2021

A
109.96
110.22
110,10
110,05
110,16
110,20
109,78
110,11
109,91
109,88
110,35
110.39
110,56

107,86
107,80
107,72
107,86
107.93
108,09

Ziektevervoer
Zoals reeds gemeld voldoet
onze ziekenwagen niet meer
aan de wettelijke verplichtingen.

A = Gezondheidsindex
B = Gemiddelde
Wanneer het 4 maandelijkse gemiddelde
de 108,49 overschrijdt, worden de lonen
met 2% verhoogd.
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Maw is er geen ziektevervoer
meer mogelijk. Indien om de
ene of andere reden de prijs van
het ziektevervoer niet kan weerhaald worden op de werknemer
zijn verzekeringen, zal Agfa betalen.
Monomed China.
Wij hebben gevraagd naar de
stand van zaken ivm de monomed in China.
Er zijn geen problemen met China maar er is wel een andere
aankoopstrategie in China.
Meer en meer ziekenhuizen
werken samen en bestellen 1
grote tender. Op dit ogenblik is
er een andere strategie nl deze
van groepsaankopen in China
voor de Monomed.
De markt is zeker niet kleiner
geworden. Men wil grote tenders kopen en het is niet evident
om zulke tenders binnen te halen vanwege de prijs.
Sport en cultuurcheque’s
Er zijn 2 grote spelers op de
markt zijnde Sodexo en Edenred. De problematiek ligt bij de
winkels die hun specifieke software moeten installeren. Men
geeft wel toe dat de site van
Edenred niet gebruiksvriendelijk
is en men heeft gevraagd dit
aan te passen.
Edenred wil het aanbod wel verhogen maar men ligt wel vast
aan een contract tot maart 2023.
Op onze vraag wat er met het
geld gebeurd dat niet opgenomen wordt, kon men niet antwoorden. Blijft dit bij Agfa of is
men zijn geld kwijt aan Edenred.
Hierop wordt op de volgende
OR een antwoord verwacht.

onze website
www.acvagfa.be
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