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Aanwezige leden ACV: Meskens Gunter, Platteaux Johan, Smet Ronald 

• De verlofopname van de arbeiders zit op schema, er worden geen al te grote 

problemen verwacht. 

• Verlofaanvragen: In samenspraak met Supervisie werd er beslist om in productie de 

aanvragen op voorhand van 3 maanden naar 6 maanden op te trekken. Verlof dat 

door de productie supervisor opgevolgd en goedgekeurd wordt, kan dus vanaf nu tot 

max. 6 voor de datum toegestaan worden. Op 1 juli van elk jaar zal eveneens de 

teller van de verlofopname geüpdatet worden. 

• Er zal een uitgebreid en gedetailleerde agenda opgemaakt worden voor de 

polyvalente (dag)operators met hun takenpakket. Deze zal aan de betrokken 

personen ( supervisie, dagoperators, afgevaardigden, ..) bezorgt worden. 

• Zoals besproken, zal het mogelijk zijn vanaf 1/1/2017 om 2 van de 8 vroeges, voor de 

arbeiders in dag dienst, in halve dagen op te nemen t.t.z. maximum 4 halve dagen 

per jaar. 

• 4/5de afspraak drukkerij: Algemene afspraak is dat er maximum één persoon per 

shift in de drukkerij 4/5de kan opnemen. Uitzonderingen hierop zijn:  Gemotiveerd 

tijdskrediet (zoals palliatieve zorgen) en ouderschapsverlof of loopbaanonderbreking 

voor een periode korter dan 3 maand. Goedgekeurde dagen blijven geldig tijdens de 

volledige 4/5de looptijd. Goed te keuren dagen moeten tijdig (min. 2 maand) 

aangevraagd worden bij de personeelsdienst en goedgekeurd worden door het 

diensthoofd.    

• Op vraag van een afgevaardigde hoe het komt dat er personen op de actiedag van 7 

oktober zowel met de vroege als met de nacht zijn komen werken, en dat dit druist 

tegen de wetgeving aangaande de rustpauzes van een werknemer, antwoordt onze 

directie dat de wetgeving van 1971 dit wel toelaat voor arbeiders die in een full 

continu systeem werken en dat dit dus geen probleem is. 

• Directie bevestigt ons dat de cheques voor sinterklaas binnenkort zullen bedeeld 

worden en dat de Sint dit jaar dus op tijd (6 december) zal kunnen komen. 

• Er wordt gevraagd om de datum van indiensttreding ook op de loonbrieven te 

plaatsen. 

• De nieuwe afstellingen van de TTVPS zullen tegen het einde van de maand november 

operationeel zijn. 

• Er zal een schema gemaakt worden voor de DW-ers welke machines zij niet meer 

hoeven te controleren aan de Borsors en in welke situaties zij dit ook niet meer 

hoeven te doen. 

 


