
 
 

Beknopt verslag SD 21 september 2021 

  
. Aanwezig voor ACV: Sabri baeckelandt, Kurt Coveliers 
 
Vooraf was er een taskforcemeeting waar eventuele aanpassingen op onze site nav de 
komende versoepelingen op nationaal vlak werden besproken. Er is afgesproken op 27/09 
opnieuw samen te komen met een draftversie om verder te bespreken. 
 
 

1: bespreking vorig verslag SD 
 

 

● FTE’s liggen iets hoger voornamelijk door een hoger ziektecijfer. Zoals elk jaar zijn nu ook de 

verloftellers opgevraagd om mensen erop te kunnen wijzen hun verlof op te nemen. 

● Opvolging payroll: 

o Er zijn geen onregelmatigheden vastgesteld of gemeld. 

● Er zijn een aantal persoonlijke dossiers en vaste contracten besproken. 

● Betreffende de hogere temperaturen en geurhinder: de ventilatie is aangepast, maar er is op gewezen 

dat ons airco systeem naar de toekomst toe aan een grondige verbetering/ vervanging toe is.  

● Betreffende het betalen van het extra uur omwille van de uurwissel zomer/ winter. Het is niet ploeg C 

maar ploeg A die dit extra uur met de payroll van september zal uitbetaald krijgen. Er is af gesproken 

dat naar de toekomst toe dit bij het begin van het jaar zal bekeken worden welke ploegen hiervoor 

dan in aanmerking komen. 

● Betreffende de problemen met randstad: 6 cases werden doorgegeven en bekeken door HR waarvan 

3 cases rond het niet of niet correct uitbetalen van (gewerkte) feestdag. Dit is allemaal rechtgezet/ 

opgelost.  

● Betreffende de afhoudingen persoonlijk bijdrage groepsverzekering en de regeling rond langdurige 

ziekte wordt nog een verduidelijking gegeven bij de volgende SD. 

 

 
           

                                            
 
 

                                                     
 
 

 
 

 

 



 

                     
 
 
 
 
 
 

● Betreffende de opvolging status van meerdere dossiers gewaarborgd inkomen: doorgegeven 

dossiers zijn behandeld of vervolledigd, personen zijn op de hoogte of zullen op korte termijn 

een bericht krijgen. HR benadrukt hier nog eens dat bij het indienen van een dossier, deze 

zeker volledig dient te zijn met de nodige, juiste attesten. 

● Verzuimgesprekken: de lijst zal worden doorgestuurd. 

● Afsprakenkader voor opmeten gelatine en verbruik HCM’s: afspraken zijn gemaakt ( opmeten 

1,5 u voor einde shift, extra controle voor DW door PA, bij eventuele vergissingen 

terugkoppelen ). 

● Er wordt door HR uitleg gegeven rond de timing wat betreft het invullen en doorgeven van 

documenten voor mutualiteiten bij ziekte en de mogelijke impact bij een mogelijke latere 

betaling door de mutualiteiten. 

● Er zijn nog twee dossiers hangende betreffende de terugbetaling aan RJV. 

● Het punt rond de uitbetaling 1,5 u voor deeltijdse medewerkers zal verder in de CAO worden 

besproken . 

● Het afsprakenkader rond het verschuiven en wisselen van GV zal worden gefinaliseerd 

● Beoordelingen van jobstudenten / tijdelijke werkkrachten zijn gebeurd en met de betrokken 

personen besproken. 

● Naar aanleiding van de opstart HCM 47 wordt de regel rond het samenwerken aan borsors 

bij hogere DW load gefinaliseerd. 

 
 
 
 
 

                                               
 

                                                        
 
 
 
 



                  
 
 
 
2: nieuwe punten 
 

● Vraag rond de actiedag van 24 september en het  niet inschakelen van interimmedewerkers. 

● Vraag rond een persoonlijk dossier medewerker drukkerij. 

● Vraag rond hoe frequent de bedrijfsarts op onze site aanwezig is. 

● Vraag rond de exacte functie van Mario Temmerman in onze organisatie . 

● Vraag rond aantal persoonlijke dossiers. 

● Vraag naar juiste einddata voor personen die op SWT gaan. 

● Vraag rond het labelen van kledijkasten en kuisacties. 

● Vraag rond het vervangen van de radio in de kantine. 

● Vraag rond het vrijstellen van militanten voor geplande vergaderingen.  

● Vraag rond het toekennen van verlof binnen drukkerij volgens de testfase dat nog steeds heel stroef 

loopt. 

● Vraag rond bepaalde warnings op CMO drukkerij die niet blijken te kloppen. 

● Vraag rond de samenwerking tss contractors/ dagmechaniekers bij opbouw HCM naar een duidelijke 

taakverdeling. 
 
 
 
EINDE van deze SD 
 

De volgende SD vindt plaats op dinsdag 19 oktober 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 
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