
INFOBLAD ACV AGFA-GEVAERT                                                  

 
 
 
NOVEMBER 
 
NUMMER 20.09 

Inhoud            
Kort     verslag     ondernemingsraad 
van 30/09/2020 
 
Toestand personeel 31 aug 2020 

België Agfa-Gevaert N.V.: 
  Uurpersoneel     Maandpersoneel 
  M             V          M           V 
997 (-5 )  12(0 )   777 (-3 )   226 (-1 ) 
 
Totaal: 2.012 
Voltijdse Equivalenten: 1817 
 
Materials Manufacturing     1449  (-3) 

Ondersteunde functies       458   (+2) 

Digital Print & Chemicals    102    (0 ) 

Offset Solutions     3       (0) 

 

Werkbelasting Confecties 
 
In Gev4 kennen we na de TW/EW 
periode in KW 43 en 44 een normale 
belasting. K15 wordt stilgelegd op 
zaterdag 15 november. Er wordt aan 
deze machine gestart met de instal-
latie van het project “pak in zak” voor 
de PCB-film. 
K17 en K2 zullen de PCB productie 
verzekeren. 
In GTI is er een onderbelasting en 
zal er, zoals in vorige OR werd mee-
gedeeld, TW/EW voorzien worden 
op 20 en 27 november. Ook in de 
maand december zullen er extra TW/
EW dagen voorzien worden op vrij-
dag 4, 11 en 18 december. 
In Gev8 is er  matige belasting in de 
chemicaliën maar is er terug aantrek-
kende vraag voor de inktconfectie. 
De TW/EW dagen voor november, 
namelijk 20 en 27 november, die vo-
rige OR werd aangekondigd, zijn niet 
meer aan de order en worden ge-
schrapt. 
 
 
Werkbelasting OTOR en inpak & 
verzending 

 
In OTOR en inpak en verzending 
is er een normale belasting. 
 
Werkbelasting Gietzalen, QAS 
 
Het in vorige OR aangekondigde 
TW/EW schema verloopt volgens 
plan. 
M36 kent een normale productie 
in KW45 ( 2-8 november 2020). 
In  KW46 ( 9-15 november 2020) 
is TW/EW voorzien. Vanaf week 
47 ( 16-22 november 2020) is er 
normale productie tot en met 
KW51 (14-20 december 2020). 
M79 is in TW/EW tot KW46 (9-15 
november 2020) en produceert 
vanaf KW47 (16-22 november 
2020) tot en met KW49 (30 nov.-
6 december 2020). 
In KW 50 (7-13 december 2020) 
en KW 51 ( 14-20 december 
2020) is er TW/EW gepland on-
der dezelfde modaliteiten zoals 
voorzien in KW 45 ( 2-8 novem-
ber 2020). 
In KW 52 ( 21-27 december 2020 
is er in de gietzalen geen produc-
tie voorzien, deze week wordt 
vrijgegeven voor vakantie. Voor 
de aanwezige medewerkers zal 
aangepast werk worden voor-
zien, zoals reinigingsactiviteiten 
en TPM-taken. 
Voor QAS is de TW/EW regeling 
voor KW 45 en 46 (2-15 novem-
ber 2020) afgesproken. Dit sche-
ma zal ook worden toegepast in 
KW 50 en KW 51 ( 7-20 decem-
ber 2020). 
 
Werkbelasting CB/ Bereidingen 
Werkbelasting BG1 
 
De zilvernitraat installatie en de 
AgX emulsielijnen zijn de volgen-
de maanden onderbelast omwille 
van stilstanden van M79. 

          ALGEMEEN 
 
 
Sociale Verkiezingen 

Met uitstel door Corona zullen de 

Sociale verkiezingen plaatsvinden 

op 17,18 en 19 november 2020. 

Wij zijn er ons van bewust dat de 

meeste mensen niet staan te 

springen om in deze corona tijd 

hun stem uit te brengen. Wij heb-

ben daarom in gemeenschappe-

lijk vakbondsfront de vraag ge-

steld voor de mensen die het niet 

zien zitten, mensen die in quaran-

taine zitten, mensen die van thuis 

werken toch hun stem kunnen 

uitbrengen per brief. Onze direc-

tie zag het praktisch niet zitten 

om dit nog klaar te krijgen. Ze be-

vestigen ons dat ze er alles zullen 

aan doen om coronaproef te kun-

nen stemmen. Wij zullen dan ook 

zeker toezien dat alles onder de 

corona afspraken gebeurd. We 

hopen dan ook dat u onder deze 

moeilijke omstandigheden toch 

de moeite wil doen om u stem uit 

te brengen. Zo kan u je afgevaar-

digden kiezen voor de volgende 

vier jaar.  

 

Ik werk de dag van de verkiezin-

gen niet?  Toch kan je je stem 

uitbrengen, al ben je die dag niet 

op het werk. De werkgever  moet 

dan instaan voor de verplaat-

singskosten en 1u loon wordt be-

taald. Vergeet hiervoor niet in te 

tikken. ( 1 tikking volstaat!!) 
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Hierdoor zal er in KW50-51 ( 7-18 
december 2020) bijkomende TW/
EW worden ingepland voor deze 
afdelingen. 
Voor de productieplanning van de 
dispersiebereiding zijn er geen bij-
komde wijzigingen op de aangekon-
digde TW/EW van de OR septem-
ber 2020.Zij kennen nadien een nor-
male productieplanning tot en met 
vrijdag 18 december 2020. 
De inktbereiding is normaal belast 
tot het einde van het jaar. Hierdoor 
is ondersteuning nodig van ploeg-
baas, LO1 en magazijndienst.In KW 
52 ( 21-24 december 2020) wordt 
vrijgegeven voor verlofopname voor 
alle afdelingen van BG1. 
 
Werkbelasting BG5 
 
B19 is belast met één producerende 
onderlaagmachine. Tijdens de stil-
standsweken van M79 in KW 50 en 
51 ( 7-18 december 2020) wordt er 
overgegaan naar een verminderde 
bezetting in EB2 naar voorbeeld van 
KW 45 ( 2-6 november 2020). Voor 
de extra medewerkers wordt er TW 
ingepland.  
KW 52 ( 21-24 december 2020) 
wordt vrijgegeven voor verlofopna-
me voor alle afdelingen van BG5. 

Werkbelasting CB/Heultje 

Zowel de Facpro als de Poederfos- 
foren afdeling blijft de volgende 

maanden onderbelast. De lopende 

TIV en TW/EW regeling blijft lopen 

tot einde 2020.In KW 52 ( 21-24 

december 2020) is ook in Heultje 

vrijgave voor verlof. 

Werkbelasting Onderlaagfabriek 

Het in vorige OR aangekondigde 

TW/EW  schema verloopt volgens 

plan. 

Extrusie en Rec  zijn maandag 19 

oktober voor 4 weken in TW/EW 

gegaan. Vanaf maandag 16 no-

vember is de functionele bezetting 

aanwezig om M53, na de revamp 

van de aandrijving, op te starten. 

Aansluitend volgt reguliere produc-

tie. REC volgt M53. 

De CP produceert IPA-PET tot 31 

oktober, waarna de uitkookproce-

dure start. Vanaf 9 november is er 

TW/EW voor 4 weken voorzien, 

met uitzondering van maandag 16 

november tot en met vrijdag 20 

november, waarin activiteiten zijn 

gepland (opwarmen smeltfilter 

M53 en aflaten oliecircuit CP m.b.t. 

de vervanging van de thermische 

olie). In KW 50 ( 7-13 december 

2020) is er vrijgave verlof. Voor de 

aanwezige medewerkers zal aan-

gepast werk voorzien worden. In 

KW 51 ( 14-20 december 2020) en 

KW 52 ( 21-24 december 2020) is 

er TW/EW voorzien. 

In KW 52 ( 21-24 december 2020) 

is er in de Extrusie en REC geen 

productie voorzien, deze week 

wordt vrijgegeven voor vakantie. 

Algemene opmerking: 

Indien er een onderbezetting door 

 

 

 

afwezigheden ten gevolgen van 
covid-19, bestaat de kans dat me-
dewerkers uit TW/EW zullen wor-
den teruggeroepen. Dit om de con-
tinuïteit van essentiële productie-
campagnes te verzekeren.  
 
Sociale verkiezingen 
 
Stembureaus en openingsuren  
 
Dinsdag 17/11 
 
Bureau 1 G1/2  5:00 - 12:00 
Foyer 128/00    13:00-16:00 
 
Bureau 2 G5     5:00-12:00 
Eetzaal 597      13:00-16:00 
 
Bureau 3 G4     10:00-12:00 
                         13:00-16:00 
                          21:30-24:00 
Woensdag 18/11 
 
Bureau 1 G1/2   15:00-18:00 
Foyer 128/00     19:00-24:00 
 
Bureau 2 G5      15:00-18:00 
Eetzaal 597        19:00-24:00 
 
Bureau 3 G8       12:30-15:00 
Vergaderzaal      21:30-22:30 
801/00 
 
 
Donderdag 19/11 
 
Bureau 1/2           10:00-12:00 
Foyer 128/00        13:00-16:00 
                             21:30-24:00 
 
Bureau 2 G5         12:00-17:00 
Eetzaal 597           20:30-24:00 
 
Bureau 3 G4         10:00-12:00 
Eetzaal 458/02      21:30-23:00 
  
 
Bureau 4 G6         11:30-17:00 
Gebouw 644/00    18:00-23:00 
 
 

    

         Index tabel 
          

       A                    B 
Oktober 2019  108,98  106,75 
November 2019 109,00  106.73 
December 2019 109.18  106.76 
Januari 2020  109,72  107,04 
Februari 2020            109.87            107.25 
Maart  2020               109.96            107.49 
April 2020                 110.22            107.74 
Mei 2020                   110,10            107,84 
Juni 2020                   110,05            107,88 
Juli 2020                    110,16            107,93 
Augustus 2020          110,20            107,92 
September 2020        109,78            107,85 
Oktober 2020            110,11            107,86 
 
 
A = Gezondheidsindex 
B = Gemiddelde 
Wanneer het 4 maandelijkse gemiddelde 

de 108,49 overschrijdt, worden de lonen 


