
 

 

Personeel wil opslag, maar directie weigert 

Arbeiders Qualiphar leggen werk 

neer 

Qualiphar maakt gezondheidsproducten en voorschriftvrije 
geneesmiddelen. - David Legreve  

De werknemers van het farmaceutisch familiebedrijf Qualiphar in Bornem 
hebben gisteren het werk neergelegd en plannen maandagochtend een 
stakerspiket. "De onderhandelingen over de nieuwe CAO leidde eerder al 
tot strubbelingen, het laatste voorstel van de directie was voor onze 
arbeiders dé druppel", zegt Paul Schoeters (ACV). 

ELS DALEMANS  



David Legreve 

Begin deze week organiseerden de werknemers van Qualiphar, waar 
gezondheidsproducten en voorschriftvrije geneesmiddelen gemaakt 
worden, de eerste prikacties. Ze legden telkens voor kortere periodes het 
werk neer omdat de CAO-onderhandelingen niet opschoten. Directie en 
vakbonden zaten donderdag opnieuw rond de tafel, uit die bespreking 
kwam een nieuw voorstel. "De voorwaarden werden lichtjes aangepast, 
maar de directie liet ons duidelijk merken dat men niet verder wil ingaan 
op de vraag van het personeel. We kregen te horen dat dit het absolute 
maximum mogelijk is. Met dat magere voorstel trokken we vrijdagochtend 
naar de werkvloer, waar de overeenkomst maar heel nipt werd 
goedgekeurd", zegt Schoeters. "Vooral de bedienden gingen akkoord, bij 
de arbeiders gaat het maar om een kleine minderheid. De meerderheid 
van hen reageerde overduidelijk: 'dit pikken wij niet, de poort gaat dicht'. 
Men vertrok vrijdagmiddag dan ook meteen naar huis, en plant maandag 
een stakerspiket." 

Investeringen 

"De frustratie bij de arbeiders komt voort uit de weigering van de directie 
om een correcte opslag toe te kennen, die overeenstemt met de extra's 
die van de mensen verwacht worden. Omdat de reglementering over 
gezondheidsproducten en voorschriftvrije geneesmiddelen is aangepast, 
moest het bedrijf verschillende investeringen doen om aan de nieuwe 
voorwaarden te voldoen. Men hamert alsmaar op het belang van de 
modernisering van het bedrijf, en wij begrijpen allemaal dat die 
investeringen Qualiphar heel wat geld kosten. Maar ook voor de 



werknemers betekent die modernisering een boel nieuwe procedures en 
een andere aanpak, alleen staat daar geen beloning tegenover. Wij vrezen 
dat er door de houding van de directie nu geen middenweg meer mogelijk 
is, het wordt alles of niets." 
 
Gedelegeerd bestuurder van Qualiphar, Karl Verlinden, zat gisteren al in 
het buitenland, verder wou bij het bedrijf voorlopig niemand reageren op 
de gebeurtenissen. 
 
Bij Qualiphar zijn zo'n 180 werknemers aan de slag. 

 


