Hoe zit het nu met de prestaties op
24 en 31 december bij Carrefour?
Zoals zoveel werknemers zou je stilaan graag je eindejaarsfeesten willen
organiseren. In de sector van de grootdistributie zijn die jammer genoeg vaak
synoniem voor werken. Dit jaar is een beetje speciaal omdat zowel kerst- als
oudejaarsavond op een zondag vallen.
Voor de BBTK is het duidelijk: de winkels moeten die dagen zo vroeg mogelijk
sluiten. Wij hebben dus bekeken hoe alle ketens dit gaan aanpakken en wij hebben
dezelfde vraag gesteld bij Carrefour. Wij hebben dus gevraagd dat jullie winkels
zouden kunnen sluiten vanaf 16 u. en dat de werkdag zoals gewoonlijk maximaal 8
werkuren zou tellen. Ter herinnering, Carrefour heeft besloten om zijn winkels om
17 u. te sluiten op die twee zondagen en te openen op het gebruikelijke uur. Of zelfs
vanaf 8 uur ’s morgens op basis van een lokaal akkoord. Wij vernemen eveneens
dat Carrefour overweegt om te openen tot 21 u. op zaterdag 23 en 30 december.
Een kleine stand van zaken dringt zich op:


Wat doen jullie concurrenten ? De meeste supermarkten sluiten de deuren op 24
en 31 december om 13 u. of ten laatste 14 u. Enkel de groep Mestdagh sluit om
16 u.
 Is het wettelijk om op zaterdag 23 en 30 december te openen tot 21 u? Het
antwoord is duidelijk neen. Noch de wet noch de sectorale of bedrijfs-cao’s laten
toe om op 23 en 30 december te openen tot 21 u.
 Wij herinneren jullie tevens aan de regel van minimum 11 u. pauze tussen twee
prestaties. B.v. : je werkt tot 20.15 u. op zaterdag, dus mag je op zondag niet vóór
7.15 u. werken.
 Er kan geen sprake van zijn dat ter gelegenheid van de feesten nachtarbeid wordt
ingevoerd in de winkels. Ter herinnering, nachtarbeid is al het werk dat
uitgevoerd wordt tussen 20 u. en 6 u. ’s morgens.
Hoe dan ook kun je zelf kiezen om al dan niet te werken op kerst- en
oudejaarsavond, aangezien vrijwilligheid de absolute regel blijft en er op die dagen
geen studenten mogen werken.
Wij betreuren uiteraard ten zeerste dat Carrefour er opnieuw voor heeft gekozen
om zich te onderscheiden van zijn concurrenten, en dit ten nadele van het welzijn
van de werknemers en hun mogelijkheden om die dagen vroeger te stoppen met
werken. Wij stellen ons vragen over het commercieel belang van dergelijke late
openingsuren op beide dagen.
De BBTK wenst jullie alvast prettige eindejaarsfeesten en zal jullie belangen blijven
verdedigen in de feestperiode, net als de rest van het jaar.
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