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Deze week kregen de medewerkers van de logis-

tiek de mededeling dat in de regio zuid de ta-

blettering tot medio 2023 zal stilliggen. De markt-

vraag én de hoge gasprijzen maken het econo-

misch onmogelijk om te produceren en verkopen.  

De medewerkers van regio zuid werken in 3 ploe-

gen. Dit stelsel komt nu onder druk te staan. De 

bedrijfsleiding heeft een greep aan maatregelen 

klaar om de impact naar het personeel te beper-

ken én de drie ploegen te behouden.  

Zo zal de voorziene 

overname van de 

Pipflaker op F400, 

het aminebedrijf 

versneld worden. 

De nodige opleidin-

gen starten direct 

en er worden op-

lossingen gezocht voor de praktische problemen, 

zoals pauzes, kleedruimte en shiftovergave.  

Verder wordt bekeken of de medewerkers van re-

gio zuid ook in andere regio’s kunnen bijspringen 

voor beladingen, magazijnwerk of herwerken van 

product.                 

Er wordt ook gekeken of er logistieke activiteiten 

kunnen gedaan worden buiten hun klassiek 

werkingsgebied, bv landzijdeladingen op het tank-

park. 

Door de grote flexibiliteit zijn indertijd de logistie-

ke activiteiten binnen BASF kunnen blijven. (en 

aanpassingen aan de loonlijnen) Nu is het opletten 

of deze flexibiliteit haalbaar blijft voor iedereen. 

Er is een overleg geweest rond het IKP. Na 3 keu-

zewindows is het duidelijk dat er verbeteringen 

mogelijk zijn.   

Lees hieronder welke deze zijn: 

• Optie 2 (budget voorzien vanuit EB, DGB, 

ANC, …) zal verdwijnen en de mw’ers die de-

ze optie nu gebruiken zal gevraagd worden 

om optie 1 te gebruiken. Dit wegens de vele 

vergissingen en de complexiteit. 

• Ambulante/hospitalisatie verzekering; ieder-

een krijgt de mogelijkheid om deze te opti-

maliseren. Dwz betalen vanuit het bruto-

loon.  

• Er zijn 105 auto’s besteld via IKP BASF  

 Waarvan 61 PHEV en 44 EV 

• Een belastingvermindering op de laadpaal 

besteld via de tool is niet mogelijk aangezien 

deze ter beschikking wordt gesteld via de 

werkgever. Privé een laadunit plaatsen kan 

belastingvermindering opleveren.  

• Laadpalen op de parking wordt in Q4 be-

sproken.  

LOGISTIEK ZUID INDIVIDUEEL KEUZE PLAN  
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