
 
 

Beknopt verslag SD 22 oktober 2021 

  
. Aanwezig voor ACV: Sabri baeckelandt, Mickel Aguirre 
 
 
 

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. 

o Er zijn meetings aan de gang met NGA betreffende de overschakeling naar een nieuw 

verloningsysteem zoals reeds aangegeven een maand geleden. Hopelijk kan hiervan een 

update gegeven worden tijdens de komende OR ( wat betreft uitleg over het algemeen 

systeem aangezien dit zowel arbeiders als bedienden aanbelangt ) 

● Er zijn een aantal persoonlijke dossiers besproken. 

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

ziekte het volgende: tot 1 jaar ziekte gebeurt de persoonlijke bijdrage voor de groepsverzekering via 

een afhouding op de eindejaarspremie / CAO90. Bij langer dan 1 jaar ziekte wordt de werkgevers en 

werknemers bijdrage stopgezet tot de persoon terug aan het werk is waarna alles terug wordt 

opgestart. De solidariteitsbijdrage wordt onmiddellijk gestopt. 

● Er wordt nog steeds een afwijking geconstateerd in de uitbetaling van de inkomstenverzekering in 

werkelijkheid tov de eerder voorgestelde berekeningstabel. Er wordt gevraagd indien dit een 

aanzienlijk verschil is, dit bij HR aan te kaarten. 

● Documenten GV 2022 dienen nog opgemaakt te worden. 

● Er is een nieuw set dishen binnengekomen zodat er terug eenzelfde aantal is zoals voor de opstart 

van HCM 46 en 47 

● De definitieve versie van het afsprakenkader rond het verplaatsen / wisselen GV wordt bij het officiele 

verslag toegevoegd 

● Betreffende tellers resterend verlof zijn betrokken personen aangesproken. 

● Betreffende samenwerking dagmekaniekers/ contractors wordt er nog een opvolggesprek ingepland 

door Dhr Pelgrims met de betrokken dienst. 

 

           

                                            
 
 

                                                     



 
 

 
 

 

 
 

                     
 
 
 
 
 
 

● Het toekennen verlof binnen de drukkerij is nog steeds een issue en gaat nog apart behandeld 

worden in een opvolgvergadering dd 28-10-2021 

● Het tekort aan perslucht in de drukkerij wordt nog bekeken. Het probleem rond de overbodige 

warnings ( droogkap ) is behandeld 

● Op 08-11 is er een meeting gepland met de bedrijfsarts om af te stemmen hoe de aanwezigheid op 

het bedrijf kan gegarandeerd worden op een regelmatige basis zodat iedereen voor een 

werkhervatting hier terecht kan. 

● Er wordt nog eens verduidelijkt dat de regels rond TWO verlengd zijn tot einde 2021 
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2: nieuwe punten 
 

● Vraag rond de camerabeveiliging op onze parking. 

● Opmerking  dat wanneer er specifiek een formulier dient ingevuld te worden door HR ( bv RVA ) waar 

een tijdslimiet op staat, deze dan ook te respecteren en op tijd de nodige acties te ondernemen. 

● Opmerking rond allerhande frustraties binnen de drukkerij 

● Opmerking rond punten die vanuit een coachsessie naar voor komen, ook op de werkvloer af te 

toetsen. 

● Opmerking rond de punten die naar voor zijn gekomen nav de extra SD over distrilog en het bezoek 

dat deze morgen is gebeurd met dhr pelgrims en de syndicale delegatie ter plaatse 

● Vraag over de vacature van MC  en de invulling hiervan 

● Vraag rond de mogelijkheid van het inplannen van alle mogelijke verloven voor 2022 ( niet enkel JV 

en AD ) 

● Opmerking rond de opstart op 1 januari 2022 die volgens de normale procedure zal verlopen 

● Er zijn 3 vaste en 1 tijdelijke contract besproken 

● Vraag naar de status van de verzuimgesprekken 

 

3: mededelingen directie 

 

• er is een voorstelling gegeven door Sofie Dauwe van een vast document voor de 

functioneringsgesprekken 

 
 
EINDE van deze SD 
 

De volgende SD vindt plaats op dinsdag 16 november 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:  
sabri.baeckelandt@gmail.com 
 
kurt.coveliers@telenet.be 
 
mickel.aguirre@telenet.be 
 
gwenny.mols22@hotmail.com 
 

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

www.acvbiemechelenkempen.org 
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