CAO-onderhandelingen
Nu er een sectorakkoord 2017-2018 voor de scheikunde op tafel ligt, kan de werkgever geen
argumenten meer aanvoeren om de C.A.O.-onderhandelingen nog langer uit te stellen. De tijd
is nu dan ook gekomen om alle baremieke bedienden te raadplegen over de verwachtingen
voor de nieuwe bedrijfs-C.A.O. op Covestro. De vorige liep immers al af op 31 december ‘16.
Socio-economische omstandigheden zijn belangrijk, toch volgens de directie. De lage
grondstofprijzen, de maximale uitlasting van de installaties, de aandelenkoers en de verkregen
lastenverlagingen komen dan in beeld. Maar aan de andere kant uiteraard ook de geleden
indexsprong.
Maar ook de robuuste, uitzonderlijk royale opslag voor de aandeelhouders kan ons veel vertellen
over wat een billijke opslag voor ons is. Het dividend voor hen steeg immers van 0,70€ naar 1,35€
per aandeel. Niet min, lijkt ons…
Het moment is daar waarop wij -die de meerwaarde creëerden-, ons deel van de koek opeisen.
Uiteraard zal ook de uitvoering van de afspraken uit de C.A.O. 2016 tegen het licht worden
gehouden. Het laatste woord is hier, zoals u weet, nog steeds niet over gezegd…
Over één van de twee hoofdeisen die werden ingewilligd in deze C.A.O. ligt nog steeds geen
eerbaar voorstel op tafel. Desalniettemin was het engagement voor een eindeloopbaan-plan als
mogelijks alternatief van het SWT nochtans één van de redenen waardoor de C.A.O. van 2016 werd
goedgekeurd.

Info-ronde
De personeelsvertegenwoordigers trachten iedereen uitgebreid te informeren via rondgangen in
alle ploegen alsook een toelichting voor de dagmedewerkers. Hierbij zal eenieder de
gelegenheid krijgen om de verwachtingen en eisen voor de nieuwe C.A.O. over te maken.
Aangezien wij het individueel belang enkel kunnen dienen door het algemeen belang centraal te
stellen, zal op basis daarvan de eisenbundel worden opgemaakt en overhandigd aan de directie.

De rondgangen en toelichting starten vanaf 29 mei 2017.
Check de infoborden en lees onze mails voor aankondigingen en up-to-date info.
De economie draait niet door de zakken van de rijken vol te proppen, maar wel
door de werkende bevolking correct te verlonen.
Alleen als ieder deelt in de winst, groeit de economie!

