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Staking in farmabedrijf van Unizo-
voorzitter

BORNEM - De arbeiders van het farmaceutische bedrijf Qualiph ar in Bornem leggen vanaf

maandag voor onbepaalde tijd het werk neer. Zo word t vernomen bij de vakbonden.

De onderhandelingen over een nieuwe cao verlopen moeizaam. Een ontwerpakkoord werd nochtans nipt
goedgekeurd, maar dat zou volgens de vakbonden door de bedienden komen. Eén vakbond meent ook dat CEO Karl
Verlinden een statement wil maken, omdat hij voorzitter is van ondernemersorganisatie Unizo.

Qualiphar produceert in Bornem gezondheidsproducten en voorschriftvrije geneesmiddelen. Als farmaceutisch bedrijf
lopen er momenteel de periodieke onderhandelingen over een nieuwe ondernemings-cao, maar die gesprekken
verlopen stroef.

ACV-secretaris Paul Schoeters ziet een verklaring in de CEO. “Op heel wat bedrijven gaan de onderhandelingen vlot,
maar hier niet. De baas (Karl Verlinden, red.) is ook voorzitter van Unizo. Hij wil hiermee een statement maken.”

Koopkracht

De bonden vinden verder dat de directie te weinig doet voor de koopkracht van de werknemers. In een
ontwerpakkoord was men intussen gekomen tot een trapsgewijze opslag van het uurloon met 15 cent tegen 2017,
alsook een euro extra per maaltijdcheque.

“Een kleine meerderheid keurde het akkoord goed, maar daar hebben vooral de bedienden voor gezorgd”, vervolgt
Schoeters. “De arbeiders zijn naar huis gegaan, waarop wij de directie nog om een gesprek hebben gevraagd, maar
niet hebben gekregen.”
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Een beeld van april vorig jaar.
Foto: Theo Derkinderen
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Volgens ABVV-secretaris Danny Absillis is er al langer onvrede. “Terwijl de mensen geen opslag kregen, werden de
bestuurdersvergoedingen van 2013 naar 2014 met 160.000 euro opgetrokken”, stelt hij.

De staking van onbepaalde duur start vanaf maandag, tot de directie opnieuw wil praten. Er wordt ook een
stakingspost opgeworpen. Mogelijk zal maandag niemand het bedrijf binnenkunnen. De bonden hopen alleszins op
solidariteit van de bedienden.

Bij Qualiphar werkten vorig jaar zowat 88 bedienden en 108 arbeiders, zowel voltijds als deeltijds.
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