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Beste heer Van Kruijssen, 

 
In uw brief van 3 oktober jl. reageert u op ons verzoek om FNV en CNV vakmensen uit te nodigen aan 
de cao-tafel. In deze brief vraagt u ons wederom informatie te delen betreffende lidmaatschap onder 
de werknemers van Plantion. U blijft van mening dat hierbij de representativiteit van wezenlijk belang 
is. Wij wijzen u er nogmaals op dat CNV Vakmensen en FNV samen circa 15% van het 
werknemersbestand van Plantion vertegenwoordigen. Wij vragen u nogmaals begrip voor  het feit dat 
wij ter bescherming van de privacy en identiteit van onze leden geen nadere gegevens kunnen 
verstrekken.  
 
Vervolgens verzoekt u nu in reactie op onze brief, dat wij nu middels een accountantsverklaring aan 
moeten tonen hoeveel leden wij vertegenwoordigen. Dat vinden wij een onredelijke voorwaarden, die 

zich niet verhoud met het vertrouwen dat partijen in het verleden over en weer heeft gekenmerkt. 
Bovendien wijzen wij erop dat het aantal teruggaven van vakbondscontributies geen accurate 
weergave is van het aantal vakbondsleden. Leden geven wederom aan hun privacy wat betreft hun 
vakbondslidmaatschap te willen beschermen, mede uit angst voor benadeling.  
 
Wij wijzen u er nogmaals op dat de definitie van representativiteit mede ook de vraag betreft, of een 
vakbond in staat is de belangen van werknemers werkelijk onafhankelijk en objectief te behartigen en 
te beschermen. Dit kan alleen tot uiting komen 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 mogelijkheid tot strijdvaardig optreden is van essentieel belang voor het 

geloofwaardig representeren van werkenden. 
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U heeft zelf 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 
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        
    
De internationale normen spreken bovendien niet voor niets van onafhankelijke representanten. In 
het Nederlandse arbeidsrecht bestaat er een eis van representatie aan werkgeverszijde ingeval er 
algemeen verbindendheid wordt verzocht. Aan vakbonden wordt die eis niet gesteld. Dat zou u een 
aanwijzing kunnen geven dat dit al aan de voorkant is geregeld. Mede omwille van de bescherming 
van die representativiteit zijn er branches en bedrijven die een werknemersbijdrage ter beschikking 
stellen als er een cao-resultaat is behaald. Dat is wettelijk toegestaan zolang die gelden ten goede 
komen aan werkenden in de gehele branche en/of het gehele bedrijf. Dit met het oog op de gewenste 
arbeidsrust. Er zijn diverse sectoraal gerichte sociale fondsen ingericht die per sector in dit kader 
bipartiet worden bestuurd. Wat uw huidige onderhandelingspartner AVV de betreffende gelden doet 

is ons echter onbekend. Het is ons een raadsel waarom u zich met deze organisatie en met deze 
werkwijze inlaat. 
 
Tot slot wijzen wij u er nogmaals op dat wij de afgelopen jaar steeds in goed overleg met Plantion een 
cao hebben afgesloten. Ook tot tevredenheid van werkgever en onze leden die zich vertegenwoordigd 
en gehoord voelden. Niet-leden hebben zich nimmer over de resultaten beklaagd, in tegenstelling tot 
de met AVV afgesloten overeenkomst. Onze leden geven aan het onbegrijpelijk te vinden als de 
vakorganisaties waar zij lid van zijn in de toekomst voortaan niet betrokken zouden worden bij de 
onderhandelingen over de cao.  
 
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 mét draagvlak, waarmee de onrust bij 
werknemers wordt weggenomen. Desgewenst kunnen door ons een inzet en voorlopige resultaten 
aan alle werkenden bij Plantion voor advies worden voorgelegd. Dat doet de FNV vaker. Het zijn echter 
de leden die het exclusieve stemrecht kunnen uitoefenen. 
 
Indien u hiermee niet akkoord gaat zullen wij ons beraden op eventuele rechtsmaatregelen, naast en 
in aanvulling op de reeds ingediende OESO-klacht. Tevens wachten wij de uitspraak van het NCP af. Ik 
zie uw reactie graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van deze 
brief, tegemoet.  
 

Met vriendelijke groet, mede namens Ellen Jonker, bestuurder CNV Vakmensen, 

 

 

 

Jeroen Brandenburg 

Bestuurder FNV Agrarisch Groen     

 

 

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


