Soepele aanvraag Tijdskrediet en Landingsbanen 50+ers:
directie weigert elke medewerking
Op vrijdag 10 oktober hebben we een pamflet gemaild onder alle medewerkers met daarin de melding dat
wie in brugpensioen of Tijdskrediet/Landingsbaan 50+ wilde stappen nog maar enkele dagen of weken tijd
had, vermits op 1 januari 2015 de regels draconisch verstrengen.
De directie heeft hierop donderdag 16 oktober met een schrijven gereageerd: inzake landingsbanen blijft
de aanvraagprocedure drie maanden voor dag en 9 maanden voor shift gewoon behouden.
M.a.w. ze had evengoed kunnen schrijven: wat de directie betreft kan NIEMAND nog in een
landingsbaan voor 50+ers stappen
Deze houding steekt schril af met deze van de omliggende bedrijven op de Scheldelaan waar
aanvragen momenteel bekeken én aanvaard worden met in onderling akkoord een kortere
termijn, zowel voor dag als shift.
We hebben de afgelopen dagen bij de Bayer-directie erop aangedrongen zich soepeler op te stellen
aangaande de aanvraagtermijnen. Het antwoord was “NJET, doen we niet. Wij staan pal achter de
beslissing van de regering dat iedereen langer moet werken.”
Vandaag stellen we echter vast dat diezelfde regering zelf al wenst te praten over het versoepelen van
bepaalde overgangsmaatregelen inzake brugpensioen.
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Die werknemers die menen nog in aanmerking te komen in het huidige systeem van
Tijdskrediet en Landingsbanen 50+ (dit is vanaf 50 jaar in volcontinue of met 28 jaar loopbaan
in dag, of vanaf 55 jaar) raden we aan hun aanvraag alsnog te doen met als ingangsdatum 1
december 2014. Aanvraag indienen bij Chris Smits van de HR-afdeling. Indien je hierbij hulp
wenst kan je ons contacteren: ACV 3919 en ABVV 3916
Aan de directie vragen we dat ze haar blokkage- en ontmoedigingspolitiek naar 50+ers
stopzet. Als ze echt wil dat werknemers op een humane manier langer werken heeft ze de kans
dit te bewijzen door de aanvragen voor Tijdskrediet of Landingsbaan alsnog goedwillend te
behandelen, net zoals de andere bedrijven in de buurt.
We doen deze oproep omdat we niet uitsluiten dat gezien het aanzwellende maatschappelijk protest er
nog overgangsmaatregelen kunnen volgen. Indien dit zo is kan de datum van aanvraag van belang
zijn.
We willen eveneens meegeven dat we merken dat de HR-afdeling al geruime tijd het standpunt inneemt
dat het verder helpen van werknemers (en we hebben het hier over arbeiders, bedienden en kaderleden),
of met hen samen zoeken naar de meest voordelige sociale regelingen niet langer hun taak is.
Integendeel, medewerkers worden tegenwoordig van het kastje naar de muur gestuurd. Wat goed is voor
Bayer en de directie moet maar goed zijn voor iedereen. Dit kan niet blijven duren.
Vanwege de syndicale delegaties ABVV en ACV, 22/10/2014

