
in gevaar! in gevaar! in gevaar! in gevaar!
Op vrijdag 30 augustus 2019 heeft de directie van KONE een afgevaardigde van het ABVV op staande voet 
ontslagen. Ze betaalde liever een vergoeding uit dan het vonnis van de lopende gerechtelijke procedure af te 
wachten. De directie was duidelijk van mening dat ze deze zaak niet kon winnen op basis van de elementen 
die ze had aangevoerd om een einde te proberen stellen aan het contract van deze afgevaardigde van het 
ABVV. Ter herinnering, het bedrijf KONE had hem een ontslagbrief betekend wegens dringende reden omdat 
hij geen veiligheidspet zou gedragen hebben! 

Op die manier toont het bedrijf KONE zijn echte opvatting over de sociale dialoog. Enerzijds beweert het bedrijf 
voortdurend dat het openstaat voor overleg met de werknemersvertegenwoordigers, maar anderzijds worden 
de werknemers dagelijks geconfronteerd met een management dat zich niet bekommert om het welzijn van 
de werknemers. De ontslagen afgevaardigde "stoorde" omdat hij toezag op de toepassing van de geldende 
wetgeving m.b.t. de veiligheid en het welzijn van de werknemers!

In de aanloop naar de volgende sociale verkiezingen streeft het bedrijf KONE duidelijk naar een afzwakking 
van de vakbondsorganisatie. Wij gaan ons hier zeker niet bij neerleggen. De MWB-ABVV BRABANT analyseert 
de verschillende mogelijke gerechtelijke stappen die ondernomen kunnen worden. Er zullen personeels-
vergaderingen worden gehouden om de situatie aan de werknemers uit te leggen en samen de meest 
geschikte tegenaanval te bekijken. 

Deze zaak is bij KONE helaas geen alleenstaand geval. Tijdens deze periode net voor de verkiezingen (sociale 
verkiezingen 2020) deinzen gewetenloze directies er niet voor terug om zich van de werknemersvertegen-
woordigers te ontdoen via alle mogelijke middelen, zelfs financiële!

De MWB-ABVV BRABANT is dankbaar voor de vakbondsstrijd die gevoerd werd door alle werknemers die de 
ontslagen afgevaardigde gesteund hebben en voor alle steun die we van buiten het bedrijf hebben 
gekregen. Ondanks de voortdurende aanvallen op de werknemers en meer in het bijzonder op hun 
vertegenwoordigers zijn de Metaalbewerkers van de Federatie van Brabant van plan om de strijd op alle 
niveaus voort te zetten voor een betere bescherming van de afgevaardigden enerzijds en voor een 
verplichte re-integratie anderzijds. DIT IS EEN KWESTIE VAN VAKBONDSDEMOCRATIE!

Vakbondsdemocratie
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Contact: Lahouari NAJAR, voorzitter van de Federatie van Metaalbewerkers van Brabant
 GSM 0495 26 28 13
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