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Geachte heer Brandenburg, mevrouw Jonker,

Uw brief van 20 september jl. ontvingen wij in goede orde. Alvorens wij een definitief standpunt innemen
naar aanleiding van deze brief, waarin u onder meer aangeeft dat het Plantion niet is toegestaan met AW
een CAO af te sluiten, graag het volgende.

Zoals wij op 29 augustus reeds schriftelijk aan u lieten weten erkennen wij dat representativiteit van
wezenlijk belang is voor toelating tot CAO onderhandelingen. ln dat kader hebben wij u beiden verzocht, dus
zowel FNV als CNV Vakmensen, om op te geven hoeveel leden zij ieder hebben
Plantion. Deze vraag hèbben FNV en CNV in hun brief van 20 se l.-Íiièt

ondel [q! p_erso_neel va n

beantwoord. lmmers,
daarin geeft u aan dat CNV Vakmensen en FNV samen van het werknemersbestand van Plantion
vertegenwoordigen. Deze informatie is voor ons de. Uw informatie geeft niet per vakvereniging
aan hoeveel leden ieder van u heeft onder emers van Plantion. U geeft slechts een gezamenlijk
percentage op

Plantion moet bij wetenschap dat gezamenlijke percentage betwisten. Plantion heeft thans 166
eid die de CAO biedt om de vakbondscontributie te verrekenen, de
9 werknemers van Plantion die lid zijn van FNV gebruik genqakteh

2 CNV-leden. Het is om die reden dat Plantion gerechtvaardigde twijfel heeft bij het door u opgegéven
percentage en dat dus moet weerspreken. Om die reden verzoekt zij u om concretere,,infdrinatie toe te
zenden.

Plantion verzoe FNV en CNV om ieder voor zich een aring op te sturen aan Plantion
waarin de van FNV respectievelijk van CNV voor de vakverenigingen apart opgeeft
hoeveel leden ng per heden heeft onder mers van Plantion

Vervolgens is gefu issing te nemen over uw verzoek van 2O september jl.
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