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LOTUS BAKERIES MAAKT INTENTIE BEKEND OM PRODUCTIE
VOLUMES FABRIEK MEISE TE INTEGREREN IN WAFELFABRIEK TE
COURCELLES
Op woensdag 3 juni 2015 werd onze productievestiging in Meise totaal vernield door een hevige
brand. In Meise werden Luikse wafels, vanillewafels en soft(eier)wafels geproduceerd op vier
productielijnen.
Door het tijdelijk overbrengen van de productie naar onze eigen wafelfabriek in Courcelles en een
beroep te doen op collega wafelbakkers konden we binnen een kort tijdsbestek de bevoorrading terug
verzekeren en dus een kortetermijnoplossing uitwerken.
Verder werden diverse opties uitgewerkt om zo snel mogelijk de productie van wafels terug volledig in
eigen beheer uit te voeren:
-

Het heropbouwen van de fabriek op het bestaande terrein in Meise.
Het bouwen van een nieuwe fabriek op een industrieterrein in de buurt van Meise.
Het overbrengen van alle volumes naar de fabriek in Courcelles door uitbreiding van de
productielijnen binnen het bestaande gebouw.

Voor alle opties werd een gedetailleerd plan opgesteld waarbij rekening werd gehouden met alle
mogelijke aspecten zoals investeringen, productiekost, impact op organisatie en tewerkstelling,
marktverwachtingen, groeimogelijkheden, enz.
Uit deze studie blijkt dat de derde optie, namelijk het integreren van de volumes in de fabriek van
Courcelles de meest aangewezen route zou kunnen zijn.
Gebaseerd op deze vaststelling hebben wij vandaag 1 september dan ook de intentie geuit de fabriek
te Meise niet te heropbouwen, noch een nieuwe fabriek te bouwen in de buurt van Meise, maar de
installaties in Courcelles uit te breiden. Hierdoor zouden we in staat zijn om de productie van alle
wafels en galetten onder te brengen in één grote en efficiënte fabriek.
Deze intentie zou tot gevolg hebben dat we moeten overgaan tot een collectief ontslag van 66
arbeiders en 5 bedienden.
In de mate dat beslist zou worden de site te Meise niet te heropbouwen, is het management
vanzelfsprekend bereid onderhandelingen te voeren omtrent sociale begeleidingsmaatregelen. Wij
denken in de eerste plaats aan wedertewerkstelling binnen de Groep Lotus Bakeries. Zo zijn er
momenteel 36 vacatures in Lembeke, 7 vacatures in Oostakker en, indien de capaciteit van Courcelles
zou worden uitgebreid, zullen daar 38 vacatures ontstaan. Hiervoor zou het management bereid zijn
om overgangsmaatregelen af te spreken.
Inmiddels werd de procedure van informatie en consultatie met werknemers vertegenwoordigers
opgestart.
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Lotus Bakeries in een notendop
Lotus Bakeries is wereldwijd actief in koekjes, gebak en tussendoortjes met de merken Lotus, Lotus Biscoff, Lotus
Dinosaurus, Lotus Suzy, Peijnenburg, Snelle Jelle, Annas, Nākd en Trek. Lotus Bakeries, met hoofdzetel in België, is een
dynamische en internationaal georiënteerde onderneming met productievestigingen in België, Nederland, Frankrijk en
Zweden, en heeft vijftien eigen verkooporganisaties in Europa, de Verenigde Staten en Azië. Verder werkt Lotus
Bakeries samen met commerciële partners in een veertigtal landen wereldwijd. Lotus Bakeries telt 1.321 medewerkers.
Door een gezond evenwicht te bewaren tussen traditie en innovatie verwent het Lotus merk de consument met een
uniek gamma van kwaliteitsvolle en lekkere producten. Met Peijnenburg en Snelle Jelle is de onderneming marktleider
in ontbijtkoek in Nederland. Onder de merken Nākd en Trek biedt Lotus Bakeries lekkere tussendoortjes aan, gemaakt
van volledig natuurlijke ingrediënten, onbewerkt en zonder toegevoegde suikers. In 2014 realiseerde Lotus Bakeries een
omzet van 347,9 miljoen EUR. De aandelen van Lotus Bakeries zijn genoteerd op Euronext Brussels.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
Jan Boone, CEO
Tel. + 32 9 376 26 14

William Du Pré, General Manager België
Tel. +32 9 376 26 02

Meer informatie over Lotus Bakeries is terug te vinden op www.lotusbakeries.com
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