
 
Beste collega’s 

Update i.v.m. de komende stemming 

Ten gevolge van de snel stijgende coronabesmettingen zijn wij als vakbond genoodzaakt om 
de mensen binnen ons bedrijf aan te moedigen om per brief te komen stemmen, dit om 
verdere besmettingen tegen te gaan en/of te voorkomen. 
Dit zien we trouwens ook gebeuren in diverse bedrijven van onze sector in onze geburen 
zoals bij: Alcon Labo, Novartis, Qualiphar, Schulman Plastics,…. 
Wij hebben logischerwijs dus de vraag dat iedereen per brief gaat stemmen, ook aan onze 
collega’s van het ABVV voorgelegd. 

Zij hebben dit echter categoriek geweigerd en afgeschoten zónder echt een reden te geven… 

Deze vraag werd dan ook aan de directie gesteld, zij konden zich helemaal vinden met ons 
standpunt om het virus zo weinig mogelijk kansen te geven binnen Prayon, wat we ook zien 
aan alle inspanningen die er worden gedaan, maar de directie is bij wet gebonden dat er een 
gezamenlijke overeenkomst moet zijn met alle vakbonden. 

Bij onze bediendencollega’s is er trouwens wel een gezamenlijke overeenkomst om per brief 
te gaan stemmen. 

Kort samengevat komt het er dus op neer dat de veiligheid van onze mensen geen 1e 
prioriteit is bij onze collega’s van het ABVV én dat zij eigenlijk lachen met de tot nu toe 
genomen maatregelen omtrent de bestrijding van Prayon tégen het coronavirus. Anderzijds 
zijn ze, logischerwijs, wél akkoord met het annuleren van de ondernemingsraad en het 
comité omwille van corona, maar iedereen naar het bedrijf halen voor een stemming vinden 
zij blijkbaar wel OK. 

Voor het ACV komt de veiligheid van alle collega’s altijd op plaats 1 ! 

Wij zijn ook voorstander dat iedereen kan stemmen (ook de mensen die in quarantaine 
zouden vallen) én dit is wél perfect mogelijk per brief. 

Als fractie van het ACV begrijpen wij dus helemaal niet waarom het ABVV hier zo kan tegen 
zijn.  

Ondertussen roepen alle sociale partners en de regering op, om maximaal in te zetten op 
stemmen per brief of via elektronische weg!  

 


