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Beste heer Van Kruijssen,
Via deze brief maken wij u kenbaar dat wij nog altijd partij willen zijn aan de cao-tafel. Vorig jaar
heeft u FNV en CNV Vakmensen medegedeeld dat u niet met ons over een nieuwe cao Plantion
wenst te onderhandelen. Daaropvolgend heeft u ons op 20 september 2021 geïnformeerd dat u
een principeakkoord heeft bereikt met de AVV. Deze cao kent een looptijd van 1 oktober tot en
met 31 december 2022.
Namens onze leden willen wij weer plaats nemen aan deze cao-tafel. Wij zien graag uw uitnodiging
tegemoet en gelijktijdig zullen wij ook contact opnemen met de AVV om te praten over het
komend cao-traject. Wij gaan er vanuit dat u positief op deze brief reageert en dat we op korte
termijn een afspraak kunnen inplannen.
Vervolgens willen wij u erop attenderen, dat vakbonden en werkgevers volgens bestaande wet- en
regelgeving met elkaar om dienen te gaan. Wij verwijzen hierbij naar de door Nederland
geratificeerde verdragen 87 en 98 van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), die zien op het
recht van vakbonden om zich onafhankelijk te organiseren en op te komen voor
werknemersbelangen.
Afsluitend is Plantion ook lid van VBN (Vereniging Bloemenveilingen in Nederland) samen met RFH
en heeft u gezamenlijk verantwoordelijkheid. Wij verwijzen u dan ook naar het IMVO convenant
Sierteelt, maar ook naar het SER-advies: "samen naar duurzame ketenimpact, zie website:
(https://www.ser.nl/nl/Publicaties/duurzame-ketenimpact).
Graag horen wij uw reactie per omgaande, maar uiterlijk op maandag 5 september 2022. Voor
eventueel toelichting en gesprek zijn wij bereikbaar.
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