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Inhoud 
 
Toestand personeel 31/12/2021 
 
 
 
België Agfa-Gevaert N.V.: 
  Uurpersoneel     Maandpersoneel 
  M             V          M           V 
 960  (1)  13(0)   748 (-2)   218(1) 
 
 
Totaal: 1939 
 
 
Voltijdse Equivalenten: 1764,80 
 
Materials Manufacturing     1408 (2) 

Ondersteunde functies       325  (0) 

Digital Print & Chemicals    205  (0 ) 

Offset Solutions    1        (0) 

 
 
 
 
Werkbelasting Confecties 
 
In GTI is de belasting op monomed hoog 
omdat we voorraad opbouwen om de 
Sick foutzoeker te vervangen door een  
Dr. Schenk toestel. Andere producten 
kennen een normale belasting. 
In Gev 4 is de belasting normaal. 
 
Ook op Gev 8 is de belasting in de che-
micaliën- en inktconfectie normaal. 
 
 
Werkbelasting OTOR en inpak & ver-
zending 
 
In Otor en inpak en verzending is er een 
normale belasting.  
 
 
Werkbelasting Gietzalen, QAS 
 
Momenteel zijn beide Gietzalen normaal 
belast. 
M36 zal vanaf 21 maart 15 ploegen per 
week produceren, zoals voorzien in de 
vakantieplanning. 
De medewerkers van M36 worden hier-
toe in het 'klassieke' 3 ploegen stelsel 
aangezegd.   

Maandag met de vroege ploeg en vrij-
dag met de nachtploeg is er extra 
ruimte voor verlofopname voor de vol-
ledige Gietzaal populatie  
 
 
Werkbelasting CB/ Bereidingen 
 
Werkbelasting BG1 
 
De afdelingen EBZ en AgX gaan na 
de drukke maanden januari en februa-
ri naar een normaal gietwielprogram-
ma. 
De momenten die in AgX vrijkomen 
omwille van de overcapaciteit tegen-
over de behoefte, worden gebruikt om 
de vraag naar watergebaseerde inkten 
en primers voor deze inkten te produ-
ceren. Tevens  wordt ondersteuning 
gegeven aan andere afdelingen van 
Bereidingen. De overcapaciteit van 
EBZ wordt opgevangen in de verschil-
lende afdelingen van Bereidingen 
naargelang de nood en de competen-
tie van de werknemers. 
De afdelingen Labo-Dispersies en Ink-
ten kennen een normale belasting. Zij 
worden ondersteund door de overca-
paciteit van AgX en EBZ. 
 
Werkbelasting BG5 
 
B19 is normaal belast. Het homogeni-
seren van Orgacon wordt stapsgewijs 
verlegd naar de GEA-Ariete hogedruk-
homogenisatoren met preferentiële 
verwerking in de installatie in Heultje. 
EB2 heeft een normale belasting naar 
gietzalen. Bij de overgang van 17 naar 
15 ploegen in M36 zal de werkweek 
van EB2 ook aangepast worden. De 
vroege- en nachtploeg gaan naar een 
normale maandag - vrijdag werkweek. 
De overcapaciteit van EB2, bij stilstan-
den van M79, wordt gebruikt voor de 
verdere indienstname van de WB ink 
installatie en opleiding. 
 
Werkbelasting CB/Heultje 
 
De afdeling Poederfosforen blijft vol-
belast. 
De belasting in Facpro fase2 is zeer 
hoog. in fase2 blijft er een normale 
belasting over het geheel van Facpro. 

 
 
 
 

 
. 

TERUGKOPPELING BETA-
LING ECOCHEQUES—
CONSUMPTIECHEQUES 
 
In de ondernemingsraad hebben we 
een antwoord gekregen op de vraag 
van de betaling ecocheques– con-
sumptiecheques die we in de vorige 
ondernemingsraad gesteld hadden.  
Edenred begrijpt dat deze situatie 
niet ideaal is voor de werknemers 
die even willen wachten voordat ze 
een bepaalde aankoop doen met de 
verbruiksvoucher en waar ver-
bruiksvouchers momenteel worden 
gebruikt bij het doen van aankopen 
in een supermarkt.  
Voor deze specifieke gevallen kan 
een regularisatie aangevraagd wor-
den via het online formulier: http://
user.edenred.be/hc/nl/requests/new?
ticket form id=4416972424977. 
Bij de regularisatie wordt het bedrag 
dan afgetrokken van het juiste pro-
duct ( bv. Ticket Restaurant ) en dit 
bedrag wordt terug toegevoegd aan 
het saldo van de Consumptievou-
cher zodat de medewerker vervol-
gens zijn Consumptievoucher kan 
gebruiken om de aankoop van zijn 
keuze te doen bij de handelaar van 
zijn keuze.  
 
STAND VAN ZAKEN COVID-19 
 
De generieke gids stelt dat het dra-
gen van het mondmasker niet meer 
verplicht is, maar wel wordt aanbe-
volen. Dit betekent concreet dat de 
verplichting voor het dragen van het 
masker binnen Agfa vervalt indien 
de andere maatregelen ( ventileren, 
anderhalve meter afstand houden en 
andere ) kunnen waarborgen. 
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Hier heeft de leiding op geantwoord 
dat er in totaal een 5 tal vacatures 
zullen bijkomen.  
In 4 ploegen vacature verlof en va-
kantie 1 lopende en 1 nieuwe.  
In 2 ploegen en elke ploeg 1 externe 
In 2 ploegen 1 vacature inpak en 
verzending.  
Over dit alles is onze mening dat dit 
nog  besproken moet worden.  
Volgende maand is er terug overleg 
en zullen we jullie op de hoogte 
brengen. 
 
 
Koffieautomaten. Bruin leidingwa-
ter 
 
Op een gegeven moment hebben 
we moeten vaststellen dat het lei-
dingwater in gebouw 122 op de 3de 
en de 5de verdieping vervuild was. 
De waterkwaliteit in het gebouw 
schommelt enorm.  
We hebben dit gebracht in het comi-
te en hebben een grondige aanpak 
gevraagd voor het probleem. De 
directie gaat dit direct opnemen.  
  
 
 
Fietslease plan cao 
 
Ondertussen hebben we op 16 fe-
bruari 2022 een toelichting gekregen 
van de provincie Antwerpen. Hier 
werden de voordelen uitgelegd i.v.m 
een fietslease  voordelen  voor zo-
wel de werknemer als de werkgever. 
Op 3 maart 2022 hebben we een 
uiteenzetting gehad van  KBC Lease 
en B2 Bike. Dit zijn twee grote leve-
ranciers die al heel wat evaring heb-
ben met het regelen van fietslease.  
Op 17 maart 2022 is er terug een 
vergadering waar we dan aan de 
slag kunnen om afspraken te maken 
hoe we het plan hier op Agfa gaan 
maken.  
Als we hier meer info over hebben, 
zullen we jullie zeker op de hoogte 
brengen.  

    

         Index tabel 
          
       A                    B 

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 
December 2021        115.60             111.97 
Januari 2022              118,21            113,42 
Februari 2022            118,74            114,60 
 
A = Gezondheidsindex 
B = Gemiddelde 
Wanneer het 4 maandelijkse gemiddelde 
de 115,13 overschrijdt, worden de lonen 
met 2% verhoogd 

Door de genomen acties om de ca-
paciteit van fase1 mee in te zetten 
in fase2 blijft er een normale belas-
ting over het geheel van Facpro. 
 
 
 
Werkbelasting Onderlaagfabriek 
 
M53 is gestopt op 28 januari. 
M54 is gestart  op 1 februari met 
een Monomed-campagne. 
De werkbelasting is normaal. 
 
Grondstoffen. 
 
De beschikbaarheid van grondstof-
fen is niet gegarandeerd door de 
vele problemen in de bevoorra-
dingsketen. De voorbije maanden is 
dit via planningswijzigingen opge-
vangen. 
De directie kan niet uitsluiten dat de 
komende maanden delen van de 
fabriek zullen stilgelegd worden ten 
gevolge van grondstof tekorten. 
 
 
Zirfon Membramen 
 
In de ondernemingsraad hebben we 
de vraag gesteld naar de stand van 
zaken van de Zirfon o.a.de verkoop, 
planning en de vooruitzichten. De 

voorzitter zal hierover terugko-
men.  
 
 
Otor ADR  2 ploegen 
 
Er is een aankondiging geweest 
dat de 2 ploegen chaffeurs een 
ADR opleiding verplicht gaan 
moeten volgen.  
Daarop volgde de belofte van de 
leiding om deze opleiding te 
compenceren met een categorie 
CH6. 
Kort daarop werd deze belofte 
onbegrijpelijk ingetrokken.  
Wij hebben dan in gezamenlijk 
vakbondsfrond op 17/02/2022 
een mail verstuurd naar de lei-
ding met de melding: 
beloften zijn beloften en voor wat 
hoort wat!! 
Daarom hebben de 2 ploegen 
chauffeurs, in gezamenlijk over-
leg en gesteund door beide syn-
dicale delegaties,beslist om de 
cursus NIET te volgen.  
Uiteraard blijven wij ter beschik-
king voor verdere communicatie 
en hopen dat dit issue zo snel 
mogelijk uitgeklaard gaat wor-
den.  
Op 23/02/2022 zijn we dan ge-
roepen door de leiding waar de 
stelling genomen is door HR dat 
geen CH 6 kan gegeven worden 
omdat het bestaande CH  voor 
een statuut functie staat.  
Ze deden ook de melding dat ze 
in elke ploeg 1 man van een ex-
terne firma zullen zetten om het 
ADR gedeelte te doen. Dit  tot 
het moment dat er beslissing ge-
nomen is over de CH. In afwach-
ting zullen de opleidingen die 
gepland waren niet door gaan tot 
er meer duidelijkheid is. Er werd 
ook nog eens voor de zoveelste 
keer aangekondigd dat er in 
OTOR een onderbezetting 
heerst.  
 
 
 


