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Ultimatieve brief Cao Sitech 2019
Geachte heer Thewissen,
Op 19 oktober 2018 heeft de eerste onderhandelingsronde voor de nieuwe cao voor
Sitech Services met ingangsdatum 1 januari 2019, plaatsgevonden. Op 7 december,
13 december 2018 en 17 januari, 31 januari, 6 februari en 20 februari 2019 hebben
vervolgbesprekingen plaatsgevonden.
Helaas moeten wij vaststellen dat er tot op heden geen enkele vooruitgang is geboekt
in het onderhandelingsproces op de voor vakbonden belangrijkste onderwerpen voor
de cao 2019. U blijft vasthouden aan een onderhandelingstraject waarbij 3 processen
onlosmakelijk aan elkaar verbonden blijven, te weten:
• een tot een loonparagraaf beperkte cao 2019,
® gekoppeld aan overeenstemming over de inhoud van een cao 2.0, welke vanaf
medio 2019 voor nieuw personeel van toepassing moet gelden en vanaf 1
januari 2020 voor al het personeel moet gelden.
• Als derde onderdeel moet dan een transitieregeling worden afgesproken om de
overgang tussen de huidige cao en de cao 2.0 te faciliteren.
De gezamenlijke vakbonden hebben bij iedere overlegronde nadrukkelijk aangegeven
dat er allereerst en onvoorwaardelijk een volledige cao 2019 moet worden
overeengekomen. Pas als hier overeenstemming over is bereikt, kan er overleg gestart
worden over een eventuele aanpassing van de cao voor de toekomst, indien en voor
zover de noodzaak daarvoor onomstotelijk kan worden aangetoond.
Naar aanleiding van dit langdurig proces waarbij geen vooruitgang wordt geboekt
hebben wij u tijdens ons laatste overleg van 20 februari gemeld dat wij overgaan tot
ledenraadplegingen om met hen de ontstane impasse te bespreken.
Uitkomst van dit overleg is dat is besloten om u met deze ultimatieve brief aan te
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spreken om uiterlijk op 3 april 2019 een collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten
met de bij deze cao betrokken vakbonden.
De eisen waarmee u alsnog akkoord dient te gaan ziin de volgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Een collectieve arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 maanden, van 1 januari
2019 tot en met 31 december 2019;
structurele salarisverhoging van 4% per 1 januari 2019;
ongewijzigd voortzetten van de huidige TOR-regeling;
ongewijzigd handhaven van de EVT-regeling;
ongewijzigd handhaven van de verlofdagen en de ouderendagen;
er worden in deze cao 2019 afspraken gemaakt over de uitvoering en vergoeding
van de wachtdiensten: daarbij moet uitgangspunt zijn dat het oproepen van
werknemers in de wachtdienst tot strikt noodzakelijke werkzaamheden beperkt
blijven. In die cao afspraak zal een verdere financiële vergoeding worden
afgesproken waarbij de frequentie van de oproepen een nadrukkelijke rol zal
spelen.
Sitech neemt deel aan het project "Beweeg mee voor duurzame inzetbaarheid"
van AWVN, FNV en CNV.
Het werkbegeleidingsplan blijft onverkort van toepassing tot 1 januari 2024.

Uiteraard geldt daarbij de voorwaarde dat de overige cao-bepalingen ongewijzigd
blijven.
Indien wij vóór 3 april 2019 om 11:00 uur van u geen schriftelijke reactie hebben
ontvangen waaruit blijkt dat u integraal akkoord gaat met de hiervoor geformuleerde
eisen, zullen wij met onze leden in overleg gaan over het starten van een actietraject
waarbij wij de actiebereidheid van de leden zullen bespreken met daarbij het stellen
van een ultimatum aan u als werkgever. Daarbij dient u dan rekening te houden met
werkonderbrekingen en stakingen voor korte of langere tijd zijn daaronder begrepen.
Op voorhand gaan wij er echter van uit dat wij aan de hand van de in deze ultimatieve
brief opgenomen voorwaarden alsnog een collectieve arbeidsovereenkomst zullen
overeenkomen.
Uw tijdige reactie zien wij belangstellend tegemoet.
Hoogachtend,

!h Uk-'
Ron Smeets
Bestuurder CNV Vakmensen
E: r.smeets(a)cnvvakmensen.nl
T: 06 5111 5594

