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-

Geachte heer Vos,
Sinds november 2020 hebben onderhandelingen tussen de WenB, sector GEO en de FNV
plaatsgevonden over een nieuwe CAO voor de medewerkers van Grondstoffen, Energie en Omgeving.
De looptijd van de huidige CAO eindigt op donderdag 31 december 2020.
Gedurende het traject hebben we getracht de verschillen tussen aanbod (werkgeverszijde) en vraag
(werknemerszijde) te verkleinen. Dit is helaas niet op alle onderwerpen gelukt.
Tijdens de vierde onderhandelingsronde op donderdag 17 december 2020, hebben de werkgevers een
eindbod richting vakbonden gedaan. Dit eindbod is door de vakbonden aan de leden voorgelegd.
Het eindbod van de werkgevers is vrijwel unaniem (97% van de geënquêteerden) door de werknemers
afgewezen. Dit geeft duidelijk aan hoe onze leden en niet-leden, jullie medewerkers, het eindbod
hebben ervaren. Meer dan 90% van de leden en niet-leden heeft aangegeven zich niet te kunnen
vinden in het loonbod dat is gedaan door de werkgevers. Dit betekent dat we op alle inhoudelijke
onderwerpen overeenstemming hebben bereikt, behalve op de loonparagraaf.
Wij hebben op maandag 28 december 2020 een terugkoppeling aan u gedaan van de digitale
ledenraadpleging en het kaderoverleg van woensdag 23 december 2020. In dit overleg hebben wij
nogmaals een poging ondernomen of wij aanknopingspunten zouden kunnen vinden om er alsnog uit
te komen. Tot onze spijt is dit niet gelukt.
Dit betekent dat we zijn uit onderhandeld.
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Zonder concessies te doen op de afspraken waarover reeds overeenstemming bestaat, dient u
met de volgende eisen van de FNV akkoord te gaan:




Een cao met een looptijd van 12 maanden, te weten van 1 januari 2021 tot 31 december
2021.
Een loonsverhoging van de schaalsalarissen en feitelijke salarissen met 5% per 1 januari
2021.
Een eenmalige uitkering in 2021 voor iedere medewerker van 500 euro netto.

Indien wij vóór donderdag 7 januari om 15 uur van u geen schriftelijke reactie hebben ontvangen,
waaruit blijkt dat u integraal akkoord gaat met de hiervoor geformuleerde eisen, dient u rekening te
houden met door de FNV uit te roepen en te organiseren acties, waaronder werkonderbrekingen en
stakingen voor kortere of langere duur.
Uiteraard zullen wij rekening houden met de in acht te nemen veiligheidsmaatregelen en zijn wij te
allen tijde bereid tot veiligheidsoverleg over het waarborgen van de veiligheid van de mensen,
goederen en materieel tijdens voormelde acties.
Dit veiligheidsoverleg dient plaats te vinden voor de looptijd van het ultimatum is verstreken opdat
nog tijdig de juiste maatregelen getroffen kunnen worden. U kunt hiervoor contact opnemen met
Hanan Yagoubi. Voorts gaan wij ervan uit dat u uw leden en eventuele andere derden wier belangen
geraakt kunnen worden zult informeren over het feit dat acties zullen plaatsvinden waarbij de
dienstverlening niet gegarandeerd kan worden.
Wij hopen echter dat de door ons beoogde overeenstemming spoedig gerealiseerd kan worden en zijn
hiertoe te allen tijde voor overleg beschikbaar.
Het is mogelijk dat, behalve u en uw leden in de sector GEO, ook derden (bv opdrachtgevers of
klanten) hinder of schade ondervinden van de door ons georganiseerde acties. Dit vloeit logischerwijs
voort uit ons actierecht zoals dit is neergelegd in art. 6 lid 4 ESH en is als zodanig rechtmatig. Wij
wijzen u erop dat het uw verantwoordelijkheid c.q. die van uw leden is eventuele derden tijdig in
kennis te stellen van dit ultimatum en mogelijke acties.
Voorts wijzen wij u en uw leden erop dat het inzetten van onderkruipers op grond van de WAADI
verboden is. Wij behouden ons het recht voor om zonder nadere aankondiging over te gaan tot het
nemen van (rechts)maatregelen wanneer wij constateren dat u of uw leden zich schuldig maken aan
het overtreden van het onderkruipersverbod of anderszins onrechtmatig jegens ons wordt gehandeld.
Indien wij daar aanleiding toe zien, zullen wij de Inspectie SZW vragen een onderzoek in te stellen. Dit
geldt tevens voor de inzet van stagiaires en leerlingen in het kader van de BBL.
Daarnaast wijzen wij u erop dat het uitbesteden van werkzaamheden aan een ander bedrijf terwijl die
normaliter door de actievoerders werkzaam bij uw leden worden verricht door ons tot besmet werk
zal worden verklaard. Vanzelfsprekend zullen wij onze leden bij die bedrijven oproepen om geen
besmet werk te verrichten.
Voor nadere informatie en overleg kunt u zich wenden tot onze bestuurder, Hanan Yagoubi,
06-46097254.
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Hoogachtend,

Hanan Yagoubi
Bestuurder FNV

Zakaria Boufangacha
Coördinator arbeidsvoorwaarden FNV

