Beste leden,
In de afgelopen week heeft een ledenraadpleging plaatsgevonden over het hernieuwden eindbod
van jullie directie. Zoals jullie hebben gemerkt, nam het iets meer tijd dan gebruikelijk om de
uitgebrachte stemmen te tellen. Dit had een bijzondere reden: het eindresultaat van voor-en
tegenstemmers verschilde te weinig van elkaar om een betrouwbare uitslag te kunnen garanderen.
Los daarvan is door de uitslag bij de verschillende bonden een wat bijzondere situatie ontstaan. Bij
FNV Procesindustrie en VMHP heeft een meerderheid vóór het eindbod gestemd. De leden van CNV
vakmensen hebben daarentegen tégen het eindbod gestemd.
Normaliter zou dit betekenen dat, wanneer een eindbod door de leden wordt goedgekeurd, de cao
uitsluitend door de eerste twee bonden zou kunnen worden ondertekend. Dit is voor niemand een
wenselijke situatie.
Om deze reden zullen door CNV Vakmensen op zeer korte termijn alsnog bijeenkomsten worden
georganiseerd om deze situatie te bespreken. Daarbij zal aan de leden worden gevraagd of zij gezien
de situatie het eindbod alsnog zullen accepteren.
Samengevat is het eindbod geaccepteerd door FNV en VMHP. Dit betekent dat aan een lang conflict
met deze uitslag een eind komt. Om CNV vakmensen in de gelegenheid te stellen om alsnog partij te
blijven bij de cao van AkzoNobel, zullen haar leden hierover nader worden geraadpleegd.
Wij vragen jullie begrip voor deze situatie en willen jullie met de totstandkoming van de cao danken
voor jullie geduld en blijvende steun tijdens dit voor alle partijen moeilijke proces.
Het is nu tijd om vooruit te kijken. Wij zullen, ook bij de afhandeling van het proces nauw contact
met jullie houden over het verloop daarvan. Het moge duidelijk zijn, dat de uitslag, juist omdat het
aantal voorstemmers het aantal tegenstemmers nauwelijks ontloopt, veel vragen opwerpt.
Wij gaan er vanuit jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met verdere vragen weten
jullie ons inmiddels te bereiken.
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