
 
 

Beknopt verslag SD 17 augustus 2021 
  
Aanwezig voor ACV: Kurt Coveliers, Sabri Baeckelandt  
 
 
1: bespreking vorig verslag SD 
 

 Rond correcte uitbetaling feestdagen voor interimmedewerkers is er afgesproken dit van nabij op te 
volgen in samenspraak met Randstad. 

 Opmerking rond inkomstenverzekering: de berekening is bij het vorig verslag bijgevoegd, er wordt 
nog gevraagd naar een duidelijker tekstuele uitleg, en nog een aantal verduidelijkingen. 

 Er is een update gegeven rond de materiaal problemen in de drukkerij. Testen met oa nieuwe inkt ( 
0413 ) zijn goed bevonden. 

 Er wordt zeker nog een terugkeer moment ingevoerd voor gepensioneerde / SWT medewerkers, 
zodra de regelgeving rond COVID dit praktisch toelaat. 

 Er is gevraagd voor een duidelijk document indien werkpunten voor een bepaalde medewerkers 
worden aangehaald. 

 Betreffende verdeling werkkledij: wordt opgevolgd en de firma Initial wordt hierover aangesproken. 
 Er zijn een aantal technische aanpassingen gebeurd rond de geurhinder in het landschapbureau. 

Bij de bouw/ renoveren van de nieuwe douches zal ook hieraan verder worden gewerkt. 
 Punt rond correcte betaling bij uurwissel ( zomer/ winter – 7 u ): zal volgens wet worden toegepast: 

de ploeg die in eenzelfde jaar 7 u werkt maar niet de 9 u zal 8 u betaald worden ipv 7. 
 Laadinfrastructuur electrische fietsen: hoogte van bakjes is aangepast. Voorzieningen zijn getroffen 

aan fietsstalling aan M&E. 
 Vervanging van kapotte bureaustoelen landschapbureau. 
 Herverdeling kleedkamers is doordacht gebeurd ( covid indachtig ). Wie toch problemen zou 

ervaren, mag dit komen melden en er zal naar een oplossing gezocht worden. 
 Vraag rond de afhandeling van verlofaanvragen drukkerij door SV wordt nog verder opgevolgd. 
 Problemen met randstad: deze worden nauwgezet opgevolgd adhv een maandelijkse review 

waarbij elke melding wordt gedocumenteerd. De mogelijkheid voor een eventueel 2de 
interimkantoor zal nog worden bekeken. 

 Punt rond wat er juist gebeurt met de bijdrage groepsverzekering / bijdrage SWT bij langdurige 
ziekte korter dan 12 maanden: wordt nog uitgeklaard. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

                     
 
 
2: nieuwe punten 
 
 

 Er zijn een aantal persoonlijke dossiers rond oa gewaarborgd inkomensverzekering besproken. 
 Er zijn een aantal tijdelijke en vaste contracten besproken. 
 Vraag rond omkadering verzuimingsgesprekken. 
 Vraag rond een duidelijk afsprakenkader rond gelatine opmetingen / HCM verbruik en de mogelijke 

problemen die hieruit kunnen voorkomen. 
 Vraag rond verduidelijking rond de problemen met de gevraagde terugbetalingen RJV. 
 Vraag rond toepassen sector cao rond landingsbanen / tijdskrediet. 
 Vraag rond verduidelijking standpunt directie betreffende data CAO onderhandelingen 
 Vraag rond aanpassing AR /  introductiebrochure rond wettelijke toepassing rouwverlof ( nu 10 

dagen KV ) 
 Vraag naar de nieuwe planning GV 2022 voor de productiearbeiders. 
 Vraag rond kwaliteit gelatinebakjes /  zakken / tekort aan bakjes bij ( verlengd ) weekend. 
 Vraag rond het gebrek aan dishen. 
 Vraag rond verduidelijking standpunt directie rond uitbetaling 1.5u pasen/ kerst / nieuwjaar voor 

deeltijdse werknemers en afsprakenkader hierrond. 
 Vraag rond verduidelijking verplaatsen /  verschuiven GV bij reeds ingepland eigen verlof 
 Vraag rond uniforme berichtgeving bij overlijden ( van familie ) van medewerkers voor arbeiders en 

bedienden. 
 
 
 
EINDE van deze SD 
 
De volgende SD vindt plaats op dinsdag 21 september 2021 
 
Gelieve jullie vragen/opmerkingen/bemerkingen die besproken kunnen/zullen worden tijdens de zitting van de 
volgende SD mee te geven of te bezorgen aan een ACV afgevaardigde. 
 
Mailen van je vragen kan/mag ook! Richt je vragen aan:  
 
guntermichiels@telenet.be 
 
julien.netten@proximus.be 
 
sabri.baeckelandt@gmail.com 
 
kurt.coveliers@telenet.be 
 

BEZOEK OOK ONZE ACV LONZA PAGINA BINNEN DE WEBSITE ACV BIE MECHELEN VIA 

www.acvbiemechelenkempen.org 
 

 


