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Bij Axalta Coating Systems in Mechelen staan 68 banen op de tocht. De 
verfmultinational wil alle Europese onderzoeksactiviteiten voor vloeibare coatings 
immers samenbrengen in het Duitse Wuppertal. Vakbond ACV vreest voor de 
toekomst van de hele site, die nu nog 523 medewerkers telt. 

Axalta maakte de intentie gisteren bekend tijdens een buitengewone 
ondernemingsraad. "De Europese onderzoeksactiviteiten voor vloeibare coatings 
van Axalta Coating Systems zijn vandaag verspreid over verschillende laboratoria 

in Duitsland, Oostenrijk en België. Deze gespreide organisatie heeft een impact 
op zowel de doelmatigheid als op de efficiëntie. Dit ondermijnt de mogelijkheid 

voor Axalta Coating Systems om aan haar klanten producten en diensten met 
optimale toegevoegde waarde af te leveren, wat noodzakelijk is voor de 
duurzame toekomst van de onderneming", verklaart 

Axalta in een persmededeling. Axalta in een persmededeling. 

 
De directie van de vestiging in de Antoon Spinoystraat in Mechelen-Zuid bracht 

vervolgens tijdens infosessies zelf het slechte nieuws aan alle 523 medewerkers. 
Het spreekt voor zich dat het niet goed werd onthaald. "Prettig is dit niet. Het 
komt bij ons allemaal hard aan", zegt sitemanager Luc van den Hemel. Axalta wil 

maandag al samenzitten met de werknemersvertegenwoordigers. "Lastig in een 
vakantieperiode, maar net daarom willen we zo snel mogelijk helderheid hebben 

voor de betrokken medewerkers." 

Banen proberen redden 

De sitemanager wil zo snel mogelijk tot een sociaal plan komen, maar 
vakbondsvrouw Caroline Segers (LBC) wil eerst toch proberen om zoveel 

mogelijk van de 68 bediendenbanen te redden. "Pas als dat niet mogelijk is, 
willen we over een goed sociaal plan praten", zegt ze. Volgens syndicaal 
afgevaardigde Bart Paredis (LBC-NVK) was de teleurstelling bij de getroffen 

medewerkers bij het vernemen van het slechte nieuws zeer groot. "Veel mensen 
hebben jaren ervaring in hun job. Niemand die dit had zien aankomen, al was 

vorig jaar ook al de onderzoeksafdeling voor hars verhuisd naar Wuppertal. 
Andere afdelingen werden wel gerustgesteld. Al weet je natuurlijk nooit", zegt 
Paredis. 

Pessimistisch 

ACV-secretaris Paul Schoeters is ronduit pessimistisch gestemd. "Sinds de 
overname van de fabriek van DuPont door de beleggingsgroep gaan we van de 
ene reorganisatie naar de andere. Telkens sluiten kleine stukken. Ik vrees voor 

de toekomst van de site." Sitemanager Van den Hemel doet niet mee aan het 
doemdenken van de vakbondssecretaris. "Ieder bedrijf probeert altijd de 



efficiëntie te verbeteren en dan gaat het om vaak kleine oefeningen. Druk is er 

altijd, maar de beslissing van vandaag heeft geen gevolgen voor de rest van de 
site." 

 
Maandag starten de gesprekken. Het is de bedoeling om de afdeling negen 
maanden na het bereiken van een akkoord te sluiten. 
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