Aan het personeel van Carrefour

Gesloten of niet gesloten, staken of
niet staken, that’s the question!
Op 25 januari kondigde de directie haar intentie aan om 2 winkels – Genk en
Belle‐Île – te sluiten. Drie andere hypermarkten zouden omgevormd worden
naar supermarkt en van een vierde winkel willen ze de oppervlakte verkleinen.
Daarenboven zijn er ook nog meer dan 500 ontslagen voorzien in de andere
hypermarkten en zouden zo’n 200 mensen afgedankt worden in de Toren van
Evere. We zijn ons ervan bewust dat er al een hele tijd voorbij is gegaan zonder
enige duidelijkheid. Zoals jullie weten, zitten we nu eenmaal in de eerste fase van
de wet‐Renault, de informatiefase, en deze fase laat ons toe om alle informatie op
te vragen en te bestuderen en zodoende mogelijke alternatieven voor te stellen –
of toch tenminste argumenten aan te brengen die de directie zouden moeten
overtuigen haar intentie tot sluiting te veranderen.
Jullie collega’s, leden van de OR, zijn ondertussen al naar heel wat bijeenkomsten
met de directie geweest en de BBTK is er nog steeds van overtuigd dat sluitingen
kunnen vermeden worden mits wat gezond verstand. We hebben heel wat
concrete argumenten op tafel liggen. Jullie kunnen al deze tussenkomsten
terugvinden in de verslagen van de ondernemingsraden.
We naderen nu echter het moment waarop de directie kleur zou moeten
bekennen… Zullen ze de winkels van Belle‐Île en Genk sluiten of krijgen ze toch
een kans om verder te bestaan als geïntegreerde winkels? Maar ook wij, BBTK‐
SETCa, hebben intussen beslist kleur te bekennen. Want als de directie aankondigt
dat er een sluiting komt, zal er in alle winkels (Vlaanderen, Wallonië, Brussel)
gestaakt worden. In het andere geval zullen we blijven strijden voor een zekere,
duurzame toekomst voor alle werknemers van Carrefour. We weten niet wanneer
juist de directie kleur zal bekennen...

Blijf dus gemobiliseerd en volg
de ordewoorden van jullie afgevaardigden
want de staking kan al voor morgen zijn!
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