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Beste heer Van Kruijssen, 
 
In uw brief van 29 augustus jl., door ons ontvangen dd. 5 september, reageert u op ons verzoek om 
FNV en CNV uit te nodigen aan de cao-tafel. In deze brief vraagt u ons informatie te delen 
betreffende lidmaatschap onder de werknemers van Plantion. U stelt hierbij dat representativiteit 
van wezenlijk belang is.  
 
CNV Vakmensen en FNV vertegenwoordigen samen circa 15% van het werknemersbestand van 
Plantion. Wij vragen er begrip voor dat wij ter bescherming van de privacy en identiteit van onze 
leden geen nadere gegevens kunnen verstrekken. 
 
De afgelopen decennia hebben CNV en FNV steeds in goed overleg met Plantion een cao gesloten, 
tot tevredenheid van werkgever en onze leden die zich vertegenwoordigd en gehoord voelden. 
Onze leden geven aan het onbegrijpelijk te vinden als de vakorganisaties waar zij lid van zijn in de 
toekomst niet betrokken worden bij de onderhandelingen over de cao. Dit te meer omdat het 
lidmaatschap percentage de afgelopen jaren nauwelijks in negatieve zin is gewijzigd. 
 
Bovendien is representativiteit een kwestie van meer dan enkel lidmaatschapscijfers. 
Representativiteit betreft de vraag of een vakbond in staat is de belangen van werknemers te 
behartigen en te beschermen. Dit kan alleen worden gedaan door een sterke, onafhankelijke 
vakbond, in een cao-traject waarin de inzet van werknemerszijde democratisch door leden is 
bepaald en waarbij, in geval van een verschil van inzicht tussen werknemerszijde en 
werkgeverszijde, ook de mogelijkheid bestaat om tot actie over te gaan. Deze onafhankelijkheid en 
strijdvaardigheid is van essentieel belang voor de representativiteit van een vakbond.  
 
U heeft besloten om wel aan tafel te gaan met Alternatief voor Vakbond (hierna: AVV). Deze 
vereniging is, gezien de verenigingsfinanciën en het gebrek aan een stakingskas, en ook gezien de 
bereidwilligheid waarmee zij heeft meegewerkt aan uw wens om het pensioengebouw op een voor 
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werknemers ongunstige wijze te herzien, niet als een onafhankelijke en daarmee representatieve 
vakbond te beschouwen. Ingevolge artikel 2 van ILO-verdrag nr. 98, dat zowel direct als via 
reflexwerking in de Nederlandse rechtsorde doorwerkt, is het u niet toegestaan met een dergelijke 
afhankelijke vakbond een cao af te sluiten.1  
 
Ingevolge het voorgaande verzoek ik u nogmaals FNV en CNV, als onafhankelijke en 
representatieve vakbonden, uit te nodigen voor de cao-tafel en zo tot een rechtsgeldige cao te 
komen.  
 
De insteek van FNV en CNV is om op constructieve wijze te komen tot een CAO met draagvlak, 
waarmee de onrust bij werknemers wordt weggenomen.  
 
Indien u hiermee niet akkoord gaat zullen wij ons beraden op eventuele rechtsmaatregelen, naast 
en in aanvulling op de reeds ingediende OESO-klacht. Ik zie uw reactie graag zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van deze brief, tegemoet.  
 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 i.o. 

 

Jeroen Brandenburg      Ellen Jonker 

Bestuurder FNV Agrarisch Groen    Bestuurder CNV Vakmensen 
 

 

 

 
1 Arrest Gerechtshof Den Haag, 30 augustus 2022 (FNV/TUI), alsmede HR 8 juni 2007, 
ECLI:NL:HR:2007:BA4118 


