
                                                                                                                                                 

 

PUURS, 4 DECEMBER 2020 

 

 

 

 

Beste, 

Door het “Core project” van Novartis worden een aantal activiteiten gecentraliseerd in 

zogenaamde “lage loonlanden”!  Concreet zullen hierdoor minstens 21 jobs verdwijnen bij 

Novartis Puurs.  Wij staan als vakbonden absoluut niet achter deze politiek. Maar het 

management van Novartis neemt deze beslissing en de werknemers in de verschillende 

Europese landen; ook hier in Puurs; dragen hiervan de gevolgen.  

21 werknemers verliezen op termijn hun job en wij verwachten van de directie dat zij 

haar verantwoordelijkheid opneemt tegenover deze getroffen werknemers. Werknemers, 

die in vele gevallen, heel wat jaren hebben bijgedragen tot de resultaten van de 

onderneming in Puurs! 

De vakbonden hebben resultaten geboekt, maar wij vinden het nog steeds jammer dat 

Novartis de werknemers nog steeds bekijken als “wegwerpgoederen”, bij wijze van 

spreken aan “de kapstok blijven hangen tot ze niet meer nodig zijn”!  De directie houdt 

geen rekening met de inzet van jaren en de leeftijd van de betrokken werknemers.   

Daarom dat de vakbonden blijven aandringen dat Novartis voor de medewerkers die 

vroeger dan de opgegeven einddatum wensen te vertrekken, zij eveneens in verbreking 

kunnen worden gezet met een zogenaamde “rugzak” op basis van hun anciënniteit.  De 

directie weigerde tot op dit ogenblik op dit verzoek in te gaan!  

Wat ligt vandaag wel op tafel na de verschillende overlegmomenten? 

 Er zal maximaal intern worden gezocht naar andere vacatures voor de getroffen 

medewerkers. Er is zowel voor intern als extern begeleiding voorzien met een 

enveloppe van 1000 € per individu.  Maar enkel indien de werknemer de eindstreep 

haalt die de directie zelf heeft vooropgesteld. 

 Bij het aanvaarden van een job die achteraf toch niet zou meevallen, de 

mogelijkheid om het outplacement pakket te behouden (12 m). 

Aan alle werknemers van Novartis Puurs 



 Wanneer er tegen de voorziene einddatum (ondertussen individueel 

gecommuniceerd naar iedere getroffen medewerker) geen oplossing wordt 

gevonden, zal men overgaan tot een ontslag in de vorm van een “onmiddellijke 

verbreking”. Deze Verbrekingsvergoeding zal o.m. berekent op basis van: 

o Basisloon, variabel loon, bonussen, eventuele ploegenpremie en 

overwerktoeslag…. 

o Krokuspremie en CAO premie (65 €) 

o Maaltijdcheques aan 6,91 € (werkgeversbijdrage) 

o Groepsverzekering (aanvullend pensioen en hospitalisatieverzekering) 

o VAA (GSM, Wagen e.d……) 

 Outplacement zal voor iedereen worden voorzien ongeacht leeftijd en anciënniteit, 

de wettelijke mogelijkheid om 4 weken in mindering te brengen van de 

verbrekingsvergoeding zal door Novartis niet worden toegepast!   

 Algemene extra 25% of multiplicator van 1,25 bovenop de toegepaste 

verbrekingsvergoeding.  Maar enkel indien de werknemer de eindstreep haalt die 

de directie zelf vooropstelt. 

De vakbonden eisten duidelijkheid van de directie tegen het volgende overleg op 4 december 2020 

aangaande de nog openstaande punten! Helaas werden de hangijzers niet ingewilligd! Wij blijven als 

vakbonden ontgoocheld dat Novartis geen rekening wil houden met de noden van de medewerkers, 

maar vooral zich focust op het vervullen van de functie tot de einddatum volgens planning! 

  Specifieke regeling voor vroegtijdig vertrek (extern) en toepassing verbreking. (volledig pakket) 

  Voor een interne job, waarbij betrokkene de geknipte persoon is, zal deze functie  

                            voorbehouden blijven voor betrokkene! Management wil daar garanties geven! 

  Alle voorwaarden en afspraken in een CAO kader op te nemen. 

   

 

Namens de vakbonden 

ACV BIE  Paul Schoeters  Secretaris 

BBTK   Diana Minten Secretaris 

  

 

 


