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Beste mevrouw Miltenburg, 

 

Hierbij schrijven wij u over het volgende. De bij u aangesloten bloemenveiling Plantion Ede 

enerzijds en FNV en CNV anderzijds, zijn partijen bij de tussen ons gesloten bedrijfs-cao Plantion. 

De huidige cao, die op 1 januari 2019 is gesloten, loopt tot en met 30 september van dit jaar.  

 

In maart van dit jaar zijn wij verrast door het bericht dat Plantion voornemens was de tussen ons 

gesloten cao op te zeggen. Plantion gaf hierbij aan ook de samenwerking met ons op te zeggen. 

Naar aanleiding van deze brief hebben wij een gesprek aangevraagd met de directie. Dit gesprek 

heeft via teams plaatsgevonden en was naast een prettige eerste kennismaking met de nieuwe 

directeur een constructief gesprek. Beloofd werd om hierop terug te komen. Nadat wij een tijd 

niets hoorden en hebben verzocht om een reactie, werd opnieuw door Plantion bevestigd dat zij 

niet met ons verder wilden in het cao-traject. Omdat onze leden ons gevraagd hebben om hen te 

blijven vertegenwoordigen is door ons in de daaropvolgende maanden meermalig gevraagd of 

Plantion alsnog onze plek aan de onderhandelingstafel wilde bevestigen. Op deze verzoeken is 

door Plantion ontwijkend geantwoord. Wel heeft Plantion bij e-mail van 22 juli jl. bevestigd dat 

deze een cao wilde afsluiten met het Alternatief voor Vakbond (hierna: AVV), een bekende 

zogenoemde schootbond.  

 

Op 9 september jl. is door Plantion uiteindelijk bevestigd dat FNV en CNV niet aan de 

onderhandelingstafel zullen worden uitgenodigd. Op 20 september jl. is gesproken tussen onze 

bestuurder Jeroen Brandenburg en Andre Kruijssen, directeur bij Plantion. De hoop om verdere 

escalatie te voorkomen werd door de heer Kruijssen weggenomen toen deze aangaf dat er die dag 

een principeakkoord was overeengekomen met het AVV.   
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Dit is in strijd met de wijze waarop vakbonden en werkgevers volgens bestaande wet- en 

regelgeving met elkaar om dienen te gaan. In het Europees Sociaal Handvest en in Verdrag 87 van 

de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) ligt besloten dat werknemersorganisaties het recht 

hebben om in collectieve onderhandelingen te treden met werkgevers. In ILO-verdrag 98, artikel 2 

lid 2, staat het volgende opgenomen: 

 

In het bijzonder wordt in dit artikel onder inmenging verstaan: daden die gericht zijn op het 

bevorderen van de oprichting van werknemersorganisaties, die door werkgevers of 

werkgeversorganisaties worden beheerst, of op het verlenen van steun met financiële of andere 

middelen aan werknemersorganisaties, met het doel deze organisaties onder controle van 

werkgevers of werkgeversorganisaties te plaatsen. 

 

Uit de verregaande toegang tot de werkvloer die Plantion aan AVV heeft verleend, zonder deze 

gelijktijdig aan FNV en CNV te verlenen, de desinformatiecampagne die Plantion over FNV en CNV 

is begonnen, en de snelheid en geruisloosheid waarmee Plantion een akkoord heeft gesloten met 

AVV zonder FNV en CNV bij dit overleg te betrekken, maken wij op dat Plantion in deze niet handelt 

zoals een goed werkgever betaamt, in lijn met de daarvoor geldende internationale standaarden.  

 

Ons verzoek aan u is dan ook dat u zich publiekelijk uitspreekt voor het betrekken van 

daadwerkelijke vakbonden in collectieve onderhandelingen met uw leden. In het bijzonder vragen 

we u onder uw leden informatie te verspreiden met betrekking tot de internationale verplichtingen 

die werkgevers hebben op het gebied van collectieve onderhandelingen. Zo kan in de toekomst 

voorkomen worden dat deze zaak zich herhaalt.  

 

Afsluitend is Plantion ook lid van VBN (Vereniging Bloemenveilingen in Nederland) samen met RFH. 

Ook VBN kan in onze ogen zich niet onttrekken van haar verantwoordelijkheid om Plantion aan te 

spreken op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij verwijzen u dan ook naar het IMVO 

convenant Sierteelt, maar ook naar het SER-advies: "samen naar duurzame ketenimpact", zie 

website: (https://www.ser.nl/nl/Publicaties/duurzame-ketenimpact).   

 

Graag horen wij per omgaande, maar uiterlijk op maandag 15 november 2021, wat u wilt 

ondernemen om bovenstaande in de toekomst te voorkomen. Voor eventueel commentaar en 

gesprek zijn wij natuurlijk bereikbaar.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Jeroen Brandenburg, bestuurder FNV Agrarisch Groen 

Souleiman Amallah, bestuurder CNV Vakmensen 

Ellen Jonker, bestuurder CNV Vakmensen 

Marjolein Dubbelaar, bestuurder FNV Agrarisch Groen 
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