
 
 

Beste collega’s, 

ACV Lonza Bornem streeft naar meer dan de afspraken die werden gemaakt binnen het kader van de sociale 

verkiezingen op en tijdens de zitting van de OR, opsommen van punten die volgens de wet van de sociale verkiezingen 

omtrent stemmen per brief simpelweg vastliggen, kan iedereen. 

MAAR het gaat nu over jullie gezondheid op de eerste plaats! 

Daarom streeft ACV Lonza Bornem naar een ALGEMEEN stemrecht per brief voor iedereen!  

Wij, ACV Lonza Bornem, hebben dit punt reeds enkele keren aangebracht tijdens de zittingen van de OR en Taskforce, 

steeds goed en correct fundamenteerd. Er was zelfs een akkoord tussen alle sociale partners maar onze eis , algemeen 

stemrecht per brief voor iedereen mogelijk maken, bleef steken in dovemans oren!  

Alcon Labs, Novartis, Schulman Plastics en nu zelfs Qualiphar Bornem (onze buren) hebben voor deze veilige weg 

gekozen!  

Blijven wij bij de pakken zitten? NEEN, wij ACV Lonza Bornem blijven dit belangrijke punt aanhalen! Wij hopen dat 

onze directie inziet dat dit exceptioneel jaar ook exceptionele beslissingen vraagt, ook al kost het iets meer werk! Wie 

nu nog de gezondheidstoestand minimaliseert dient eens goed rondom zich te kijken.  

Rechtstreekse contacten dienen tot een minimum beperkt te worden. Wel dan is onze logische eis om iedereen de 

mogelijkheid te geven om per brief te stemmen niet meer dan een simpele beslissing i.p.v. flauwe excuses aan te 

brengen. 

Onze regering en alle sociale partners (inclusief werkgeversafgevaardigden) werken op dit moment nog een 

“aanpassing van de sociale verkiezingen” uit,  uit noodzaak met de steeds slechtere coronacijfers! 

Aanpassingen die gesteund worden door alle sociale partners (inclusief regering) 

Wanneer het officiële document eenmaal gepubliceerd wordt kan niemand meer naast onze “logische” ACV eis kijken. 

Wij blijven dit verdedigen en zullen gebruik maken van alle middelen die de overheid ons aanreikt om de sociale 

verkiezingen op een ordentelijke en vooral met aandacht voor onze gezondheid  op basis van de wetgeving te laten 

verlopen. 

Wij, ACV Lonza, gaan voor meer dan de eerder wettelijk opgesomde afspraken! 

WANT VOOR ONS IS JULLIE GEZONDHEID PRIORITAIR!  

Namens ACV Lonza Bornem  

#ACVLonza1team1visie #ACVBIE #ACVstemlijst2 

  

 


