
                                                                                                                                

OPEN BRIEF AAN DE DIRECTIE 

Bornem, 17 oktober 2018 

Beste, 

Met ontzetting hebben we op 15 oktober kennis genomen van het ontslag van 4 bedienden, collega’s 

op de Bornem site. Mensen met decennia aan ervaring, inzet en commitment. Een slag in het gelaat 

als dank voor de jarenlange inzet en een nefaste boodschap naar andere werknemers toe. Dit 

ondanks de mededeling dat de overname geen onmiddellijke gevolgen zou hebben voor Schulman en 

alles ongewijzigd zou blijven voor het personeel.  

Bovendien zijn wij, als syndicale delegatie, gedegouteerd door het manifeste negeren van het sociale 

overleg door de directie. Korte tijd geleden mochten we nog bedrieglijk vernemen dat er de 

komende periode niets ging veranderen. Business as usual. Synergieen gingen waarschijnlijk bekeken 

worden, maar alles zou blijven zoals het is.  

Nu echter krijgen we het bizarre nieuws dat als gevolg van de acquisitie 4 functies bij onze bedienden 

verdwijnen. Zonder enige vorm van voorafgaandelijk overleg met de syndicale delegaties, zonder 

enige melding dat er jobs zouden verdwijnen, zonder rekening te houden met de in de CAO 

overeengekomen clausule van werkzekerheid en de daaraan gekoppelde sociale vrede. 

Deze aanslag op het fatsoen en op de door de wetgeving opgelegde manier van werken i.v.m. sociaal 

overleg wordt door ons niet geaccepteerd. De CAO van de sector, nogmaals bevestigd door een 

bedrijfsakkoord, zegt dat wanneer er zich problemen voordoen er overleg moet worden opgestart 

tussen de vakbonden en directie, om te komen tot een aantal maatregelen die jobverlies moeten 

beperken of ongedaan maken. Dit zijn de eerste stappen om de werkzekerheidsclausule ernstig te 

nemen. Wanneer dan blijkt dat er zich nog een probleem stelt is een overleg over eventuele 

noodzakelijke afvloeiingsmodaliteiten aan de orde. De huidige gang van zaken is smaakloos en 

onaanvaardbaar. Het totaal negeren van de overlegorganen en communicatie met de syndicale 

delegaties is nefast voor de verdere goede werking van dit bedrijf. 

Om de sociale vrede te vrijwaren en escalatie van deze toestand te voorkomen roepen wij de directie 

op tot een dringende constructieve dialoog met alle betrokken partijen. 

 

Getekend, 

 

De gemeenschappelijke syndicale delegaties, ACV-bie bedienden en BBTK en hun respectievelijke 

secretarissen. 

 


