
Voedingswinkels : « Bedankt » en nu ? 
 

Het voorstel van Comeos is niet voldoende:  
 
1. Vermindering van de openingsuren : Sommige ondernemingen hebben zelf al stappen 
ondernomen op nationaal of lokaal vlak, maar het lukt de werkgeversfederatie blijkbaar niet om 
een gezamenlijke aanbeveling te schrijven naar de verschillende ondernemingen in de sector om 
de openingsuren te herzien. Vroeger sluiten, geen openingen op zondag; dit om het personeel 
even te laten uitblazen. Uiteraard zonder loonverlies. Neen, de concurrentie speelt in de eerste 
plaats. Er is geen aandacht voor solidariteit en de werknemers zijn weeral de dupe. De 
werkgevers blijven ook zeggen geen vragende partij te zijn om te openen tussen 7u en 22u, maar 
willen anderzijds geen gemeenschappelijk signaal geven naar de regering om die genomen 
maatregel in te trekken.  

 
2. Extra verlofdagen : We kunnen niet aanvaarden wat er vandaag op tafel ligt. Waarom?  
 
➢Het huidige voorstel is niet van toepassing op alle voedingswinkels en ook niet voor de 
ondernemingen in PC311 die nu nog open zijn.  
Gelijke vergoeding voor gelijk werk/risico. Blijkbaar wil niet iedereen meewerken!  
 
➢Ze willen enkel maar compensaties geven aan de medewerkers die direct in contact staan met 
de klanten. Hierdoor zijn een aantal medewerkers de facto uitgesloten. Wij kunnen dit niet 
aanvaarden. Gelijke vergoeding voor gelijk werk/risico.  
 
➢Studenten, tijdelijke contracten en interim werkkrachten  die minder dan 3 maanden werken 
in de onderneming, worden uitgesloten, evenals leerling studenten. We moeten echter vaststellen 
dat het virus geen onderscheid maakt tussen de categorieën. Gelijke vergoeding voor gelijk 
werk/risico. Wij kunnen deze discriminatie niet aanvaarden.  
 
➢Op dit ogenblik stelt Comeos 5 extra legale vakantiedagen voor, voor de periodes die je 
voltijds hebt gewerkt tussen 13/03 en 30/06/2020 (pro rata voor de deeltijdsen of de onvolledige 
periodes). Dit is voor ons een minimum, geen maximum.  
 
➢Het akkoord biedt geen mogelijkheid om nadien te onderhandelen in de ondernemingen. Deze 
clausule van sociale vrede is voor ons niet aanvaardbaar.  

 

 



Op basis van dit voorstel en ons volledig bewust van de dringendheid waarmee de medewerkers  
wachten op een antwoord, zal het gemeenschappelijk vakbondsfront vanaf maandag de 
ondernemingen aanspreken om onderhandelingen op te starten op bedrijfsniveau over de 
volgende punten:  
 
1. Vermindering van de openingsuren zonder verlies van salaris (ook de zondagen);  
 
2. Compensatie: op basis van minimum 5 dagen extra-legaal verlof zoals voorgesteld door de 
sector, zullen wij de onderhandelingen opstarten om meer en beter te krijgen (of dit nu is onder de 
vorm van vakantiedagen en / of premies). Dit in alle ondernemingen waar dit mogelijk is dankzij 
de steun van de personeelsleden;  
 
3. Wij blijven uiteraard ook verder eisen dat de nodige maatregelen worden genomen en 
gerespecteerd in het kader van de veiligheid van het personeel. Dit blijft onze absolute prioriteit!  
 

Nogmaals moeten we vaststellen dat noch de werkgeversfederatie, noch de werkgevers, in staat 
zijn om oplossingen te vinden op niveau van de sector. De uitdagingen zijn nochtans overal 
dezelfde en de werknemers worden op dezelfde manier geraakt in deze crisis. Onder werkgevers 
speelt de concurrentie in de eerste plaats.  
 
Er is geen aandacht voor solidariteit en de werknemers zijn weeral de dupe.  

 

 

 
Warme groet, 
 
Je collega’s bij ACV Puls & het gemeenschappelijk vakbondsfront 


