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Ultimatum
Geachte heer Verhelst,

Drachten
Hoofddorp

Op 1 januari 2019 eindigde de collectieve arbeidsovereenkomst voor Rütgers
Resins. Wij hebben de afgelopen periode herhaaldelijk met u overleg gevoerd om te
komen tot het afsluiten van een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (hierna te
noemen: "de cao"). Daarnaast hebben wij met u overlegd over een af te sluiten
sociaal plan naar aanleiding van het voorgenomen besluit de fabriek te Uithoorn
ultimo maart 2020 te sluiten.
Voorgeschiedenis:
Op 26 maart 2019 is er een overleg geweest waarin u de plannen voor de sluiting
hebt toegelicht en er verkennend overleg heeft plaatsgevonden over een sociaal
plan. Tijdens die bespreking hebben wij aangegeven dat er ook over de nieuwe cao
moest worden gesproken.
Op 11 april en 9 mei 2019 is er vervolgens wederom overleg geweest, waarin wij
tevens onze voorstellen voor de nieuwe cao hebben kenbaar gemaakt.
Op 15 en 16 mei 2019 is er telefonisch en per mail overlegd. U heeft toen gesteld
dat er geen ruimte zou zijn om uw initiële voorstel voor het sociaal plan te
verbeteren, noch om een structurele loonsverhoging in de cao op te nemen.
Wij hebben tijdens de gevoerde overleggen getracht om u er toe te bewegen om
substantieel aan onze wensen tegemoet te komen. In uw mail van 16 mei 2019
blijkt u daar geen gehoor aan te geven.
Nu er tussen partijen een onoverbrugbaar verschil van standpunten aangaande het
tot stand brengen van een nieuwe cao en een sociaal plan is ontstaan, stellen wij
vast dat partijen zijn uit onderhandeld...
Wij hebben hierover onze leden geraadpleegd op maandag 20 mei 2019 in een
zogenaamde driekwart vergadering. Tijdens die bijeenkomst is ons gebleken dat
onze leden niet akkoord gaan met de situatie zoals die zich tot nu toe heeft
ontwikkeld. Onze leden wensen te komen tot een nieuwe cao waarin een
loonsverhoging zit en tot een sociaal plan dat beter is dan hetgeen u heeft
voorgesteld. De actiebereidheid van onze leden om dat te bewerkstelligen is groot.
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In samenspraak met onze leden hebben wij dan ook besloten om u een ultimatum
te stellen.
De eisen waaraan u tegemoet dient te komen zijn:
Een cao voor 2019 met een structurele loosverhoging van 5%.
Een sociaal plan (aan te melden als cao) met financiële ruimte voor een
vertrekvergoeding ter waarde van 2 keer de op dit moment geldende wettelijke
transitievergoeding met een minimum van 4 maanden (wijze van toedeling per
persoon nader te bepalen) en een scholings-/outplacementbudget van 4000
euro netto per persoon.
Het opnemen van het door u geopperde incentive-plan (gericht op retentie) in
de cao of in het als cao aan te melden sociaal plan.
Indien u vóór maandag 17 juni 2019, 12.00 uur niet positief heeft gereageerd
door deze eisen integraal in te willigen, dan dient u rekening te houden met het
door ons uitroepen en organiseren van collectieve acties, waaronder algehele
werkonderbrekingen voor korte of langere duur, stiptheidsacties, estafettestakingen
en dergelijke.
Uiteraard zullen wij bij eventuele acties rekening houden met de in acht te nemen
veiligheidsmaatregelen en zijn wij te allen tijde bereid tot het voeren van overleg
over het waarborgen van de veiligheid van mensen, goederen en materieel
Indien dit zogenaamde: "technisch overleg" door u wordt gewenst, dan dient dit
naar onze mening plaats te vinden voordat de looptijd van het ultimatum is
verstreken, opdat de juiste maatregelen zo tijdig mogelijk getroffen kunnen
worden. U kunt ons daartoe bereiken door contact op te nemen met onze
bestuurder, Jolien Dekker, via 06-23811392 of i.dekker(o)cnvvakmensen.nl.
Het is mogelijk dat, behalve u, ook derden hinder of schade ondervinden van de
door ons georganiseerde acties. Dit vloeit logischerwijs voort uit ons actierecht,
zoals neergelegd in art. 6 lid 4 ESH en is als zodanig niet onrechtmatig.
Wij wijzen u er op dat het uw verantwoordelijkheid is om derden tijdig te
informeren over het in deze brief gestelde ultimatum en de thans aangekondigde
acties.
Voorts attenderen wij u er op dat wij werk dat normaliter uitgevoerd wordt door de
actievoerders, hierbij besmet verklaren en dat wij het laten overnemen van dat
werk onrechtmatig achten.
Wij behouden ons het recht voor om zonder nadere aankondiging over te gaan tot
het nemen van (rechts)maatregelen wanneer wij constateren dat u zich schuldig
maakt aan het overtreden van het zogenaamde "onderkruipersverbod" of
anderszins onrechtmatig jegens onze vakorganisatie handelt. Dit kan ook
betekenen dat wij de Inspectie SZW vragen een onderzoek in te stellen.
Vanzelfsprekend zullen wij onze leden en andere werknemers oproepen om geen
besmet werk te verrichten.
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