
    

  
Beste medewerker, 

  

Zonet vond een bijzondere ondernemingsraad plaats. Met dit bericht 

brengen we jullie op de hoogte van de aankondiging die daar werd gedaan.  

  

In het voorjaar van 2015 heeft het wereldwijde Technology Management 

team een analyse uitgevoerd.  Bedoeling was om na te gaan hoe efficiënt wij 

zijn in het creëren van hoogwaardige nieuwe producten voor onze klanten en 

hoe effectief de dienstverlening is die wij onze klanten bieden.  

  

Op basis van deze studie werd de EMEA lange termijn strategie met 

betrekking tot de locatie van onze Europese onderzoeksactiviteiten herzien.  

  

De Europese onderzoeksactiviteiten voor vloeibare coatings van Axalta 

Coating Systems zijn vandaag verspreid over verschillende laboratoria in 

België, Duitsland en Oostenrijk. 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 een optimale toegevoegde waarde af te leveren, wat 

noodzakelijk is voor de duurzame toekomst van de onderneming.  

  

Daarom heeft Axalta Coating Systems de intentie aangekondigd om al haar 

Europese onderzoeksactiviteiten voor vloeibare coatings te groeperen in 

Wuppertal, met het oog op optimale synergiën. 

  

Deze intentie kan leiden tot het schrappen van 68 banen op de site in 

Mechelen. Het betreft het labo productontwikkeling, kleurenlabo, 

applicatielabo en hun ondersteunende functies.  Andere activiteiten zijn niet 

betrokken in dit plan en 455 jobs blijven gevrijwaard.  



  

Na de moeilijke aankondiging van vandaag, zal het management de wettelijk 

voorziene procedure van informatie en consultatie opstarten met de 

ondernemingsraad. Axalta wil snel samenzitten met de 

werknemersvertegenwoordigers, met respect voor een transparante en 

constructieve dialoog. 

  

Indien er na de consultatieperiode met onze sociale partners een finale 

beslissing wordt genomen, dan is het plan dat de labo’s zullen sluiten 

ongeveer 9 maanden na de eventuele finale beslissing. 

  

Het management begrijpt dat dit een moeilijke beslissing is voor een ieder 

die betrokken is bij ons bedrijf. HR blijft de komende dagen dan ook 

klaarstaan om jullie vragen te beantwoorden of om bijkomende info te 

verschaffen.  

  

Met vriendelijke groeten, 

  

Luc van den Hemel                                        An Van den Bergh 

Plant Manager                                                Country HR Manager 

  
 

 
Axalta Coating Systems Belgium B.V.B.A. 

Antoon Spinoystraat 6B 

B-2800 Mechelen 

Belgium 

VAT BE 0844.220.989 

RPR Mechelen 
 

 

 


