Aan het personeel van New Vanden Borre

ONDERTEKENDE CAO I.V.M. KOOPZONDAGEN IN
TOERISTISCHE CENTRA, VOOR DE NIEUWE “SHOP IN
DE SHOP” TE ANTWERPEN GROENPLAATS
De directie zal een nieuwe New Vanden Borre winkel openen bij de FNAC in het
GRAND BAZAR SHOPPING CENTER op de Groenplaats te ANTWERPEN. Deze
winkel zal zondagopeningen voorzien in het kader van de koopzondagen in
Toeristische Centra. Een CAO werd hierover ondertekend met de directie, op
30/06/17 in gemeenschappelijk vakbondsfront.
Wat onderhandelden wij voor het personeel i.v.m. de tewerkstelling en de
voorwaarden?












Voor de winkel op de Groenplaats zullen er nieuwe aanwervingen gebeuren,
met vaste Vanden Borre-contracten.
Huidig personeel mag zichzelf kandidaat stellen voor een mutatie naar de
Groenplaats, maar er zullen geen gedwongen verplaatsingen gebeuren van
personeel naar de verkooppunten in de toeristische centra.
Zondagwerk gebeurt dus steeds op vrijwillige basis!
Voor wat betreft de 6 openingen op zondag die in het verleden werden
onderhandeld, blijven de modaliteiten en voorwaarden onveranderd.
Wat de bijkomende zondagen betreft wordt er gewerkt in de 5 dagenweek
en is er een toeslag van 100% (dus aan 200%).
Een maaltijdcheque per zondag zal worden toegekend.
Beperking tot een algemeen totaal van maximum 20 zondagen per
kalenderjaar.
De OR en de permanente secretarissen zullen telkens worden geïnformeerd
over de bijkomende koopzondagen.
Planning van behoeften inzake tewerkstelling wordt vooraf medegedeeld en
de uurroosters worden hiervoor ten laatste 4 weken vooraf bekend gemaakt.
Vandaag is dit enkel van toepassing in de nieuwe ‘Shop in the Shop’ op de
Groenplaats.
Voor de andere toeristische zones van het land zou dit in de toekomst
kunnen uitgebreid worden, maar de directie van New Vanden Borre is
momenteel geen vragende partij (De directie wil het zondagwerk zoveel
mogelijk beperken).

Voor bijkomende vragen, verduidelijkingen of syndicale bijstand kunt u altijd
terecht bij onze syndicale afgevaardigden. Zij staan tot uw beschikking!
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