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Geachte werkgevers,   
 

Op 1 december 2021 en op 27 januari 2022 hebben we met u overlegd over het aankomende cao 
traject, met name naar aanleiding van uw voornemen om een DigiC traject in te gaan met De Unie. 
Wij zijn door u en door De Unie tijdens beide bijeenkomsten geïnformeerd over het DigiC model. 
Wij hebben aangegeven onze eigen koers te blijven varen. U heeft ons verzekerd dat wij dat inder-
daad kunnen doen. Daarnaast heeft u ons uitgenodigd actief te participeren in het DigiC model, 
bijv. via de mogelijkheid van een vakbondspanel. Wij hebben ons hierover beraden. Onze conclusie 
is, dat wij het model van DigiC niet onafhankelijk genoeg vinden en dat wij daarom hierin niet actief 
zullen participeren. Dit hebben wij mondeling aangegeven tijdens de bijeenkomst op 27 januari jl. 
en zullen we zoals toegezegd hierbij schriftelijk toelichten.  

De FNV stelt zich op het principiële standpunt dat een vakbond onafhankelijk dient te zijn. Dit prin-
cipe is ook neergelegd in art. 2 ILO-verdrag nr. 98. Een vakbond dient geen financiële of andere 
middelen van werkgevers(organisaties) te ontvangen, als dat als consequentie heeft dat de werk-
geversorganisatie invloed heeft op de standpunten van de betreffende vakbond. Wij vinden 
daarom ook dat art. 2 Wet Cao, ingevolge art. 2 ILO-verdrag nr. 98, zo dient te worden gelezen, dat 
een vakbond die niet voldoende onafhankelijk is, niet gerechtigd is zelfstandig een rechtsgeldige 
cao af te sluiten. De FNV werkt derhalve dan ook niet actief mee aan trajecten die zelfs maar de 
schijn van afhankelijkheid hebben. 

De FNV waarborgt deze onafhankelijkheid sinds jaar en dag door in aanloop naar nieuwe cao on-
derhandelingen werknemers op hun wensen te bevragen. We doen dit zonder bemoeienis van de 
werkgever. Op basis van deze wensen formuleren wij de voorstellen die we inbrengen in de onder-
handelingen met de werkgever over een nieuwe cao.  

In het DigiC model lijkt deze onafhankelijkheid in het geding te zijn. De werkgever huurt De Unie in 
en betaalt voor DigiC. In eerder uitgevoerde DigiC trajecten hebben wij gezien dat de vragenlijsten 
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ter controle worden voorgelegd aan de werkgever. De Unie verklaart op de eigen website dat de 
uitkomsten van DigiC bindend zijn voor de onderhandelingen. Wij vinden dit een traject waarbij de 
onafhankelijkheid van de vakbonden, specifiek hoe zij tot hun onderhandelingseisen komen, te 
sterk onder druk wordt gezet. Dit geldt ook voor de wijze waarop een onderhandelingsresultaat 
wordt bereikt en de vrijheid voor vakbonden om te beoordelen of zij eventueel moeten overgaan 
tot collectieve acties.  

De FNV hecht sterk aan haar onafhankelijke werkwijze en houdt daaraan vast. Wij zullen daarom 
niet actief participeren in een vakbondspanel van DigiC.  

Overigens, ook wij als FNV hechten waarde aan maximale betrokkenheid van de werknemers in het 
cao-proces en een breed draagvlak van de cao, maar wij wensen hier wel onafhankelijk vorm aan 
te geven. Om invulling te geven aan uw en onze wens om een helder beeld te krijgen van de be-
hoeftes van de werknemers voor de cao-inzet, maken we daarom graag afspraken over de manier 
waarop ook ónze communicatie uw medewerkers werkzaam op de aangesloten golfbanen kan be-
reiken.   

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Wij zien graag spoedig uw datumopties tegemoet t.b.v. het plannen van de cao overlegdata. We 
hopen op constructieve onderhandelingen met een positief resultaat voor alle medewerkers.  
 
Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Marjolein Dubbelaar,  

Bestuurder FNV Agrarisch Groen 

 

 


