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CHEMIE
78 banen op de tocht
bij BP Geel
Het oliebedrijf BPzet 78
werknemers aan de deur in
Geel. BPsluit er de productie
van gezuiverd isoftaalzuur
(PIA),een scheikundige stof
die gebruikt wordt voor het
maken van polyester. Bij BP
Chembel in Geel werken 420
mensen. De vakbonden hopen
het aantal ontslagen nog te
kunnen beperken. "Begin dit
jaar raakte bekend dat de afdeling zou sluiten, maar nu zijn
de eerste interne gevolgen in
kaart gebracht. De vraag is nu
hoe we dit op een zo sociaal
mogelijke manier kunnen
regelen", I .
.
vrij
en eerste sociaal ov
et de directie plaats.

HOUT
Spano/Unilin leggen
productie 1 dag stil
De West-Vlaamse houtspaanderbedrijven Spano en Unilin
willen eind deze maand de
productie één dag stilleggen
als protest tegen de stijgende
prijs voor afval hout, een
grondstof voor die sector. "Het
is een symbolische actie die
wellicht ook door andere
bedrijven in de sector in
Europa gedeeld zal worden",
zegt Wim Seynaeve, commercieel directeur van Spa no. De
hout- en meubelindustrie in
België is al geruime tijd ongerust en verbolgen over de
ruime subsidies voor hout als
brandstof voor groene elektriciteit. Studies schatten het
houttekort in de EUtegen
2020 op 430 miljoen kubieke
meter. De EUzal zo één derde
van het verwachte verbruik
moeten invoeren.
!dieten is een gevolg van de lage renteconsumentenvertrouwen.
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Via Licuro.be plaatsen spaarders hun geld de facto bij een
Duitse, een Deense of een
Luxemburgse
bank. Ondanks
grote inspanningen van Licuro
wil geen enkele Belgische bank
deelnemen. De banken die wel
deelnemen, vallen onder het toezicht van de Duitse, Deense en
Luxemburgse toezichthouders,
niet onder de Belgische CBFA
De minimuminleg van 25.000
euro vormt misschien nog de
grootste drempel voor spaarders.
Conclusie: Licuro.be zal de 200
mil"ard euro die nu op de spaar•. '
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De vakbonden en de directie
van ArcelorMittal hebben gisteren in Luik een akkoord
bereikt. De overeenkomst
2004, die de verloning
beschermt in geval van verplaatsing van een productieeenheid naar een andere,
wordt verlengd.
Naast de verlenging van de
overeenkomst 2004 zijn de
vakbonden en de directie tot
een akkoord over de aanwervingsplannen gekomen. "Er
zullen 150 mensen aangenomen worden, zoals de directie
het wilde, maar we zullen de
situatie om de zes maanden
evalueren en om bijkomende
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