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Aanvullende reactie ten aanzien van uw eindbod

-

Geachte heer Kagie, beste Fred,
Op 25 februari jongstleden heeft u ons een aanvullende reactie ten aanzien van uw eindbod
d.d. 4 februari 2022 gestuurd.
Als FNV Streekvervoer zijn we onaangenaam verrast. Ten eerste komt u plotseling in aanvulling op uw
eindbod met een deadline waarbinnen wij moeten aangeven of onze leden instemmen met uw
eindbod. In uw eindbod van 4 februari 2022 heeft u geen reactietermijn genoemd. Wij willen uw
eindbod met onze leden bespreken. Voor deze ledenraadplegingen hebben wij vanaf 14 maart 2022
een schema gemaakt met de wetenschap dat aan het eindbod geen einddatum was verbonden.
Nu wij dit schema bekend hebben gemaakt, komt u opeens met een aanvullende eis. Dat is zeer
onbehoorlijk en ons inziens in strijd met de goede trouw die onderhandelingstrajecten verwacht mag
worden. U ontneemt de FNV-leden hiermee de mogelijkheid om hun mening over uw eindbod te
geven op de door ons geplande ledenraadplegingen voordat het eindbod verloopt.
Het voelt daarmee alsof u ineens het mes op de keel zet van een groot deel van uw werknemers.
FNV Streekvervoer hecht ontzettend veel waarde aan het zorgvuldig raadplegen van haar leden.
Wij gaan onder andere fysiek per concessie met onze leden in gesprek. Wij hebben daarom afgestemd
met onze actieve achterban om ledenvergaderingen te houden vanaf 14 maart (> 2 weken).
De consequentie van uw deadline is dat het eindbod verlopen zal zijn, wanneer de meeste
ledenvergaderingen nog moeten plaatsvinden. Dat betekent dat onze leden niet meer in staat gesteld
kunnen worden om te stemmen over het eindbod, in de door ons geplande procedure van
achterbanraadplegingen. Dit maakt dat we reeds nu kunnen melden dat we niet uiterlijk op 15 maart
uw eindbod kunnen aanvaarden. Hierdoor kunt u uw eindbod reeds nu als vervallen beschouwen.

Gotlandstraat 2a
7418 AZ Deventer

Postbus 313
7400 AH Deventer

T 088-368 02 26
I fnv.nl

Datum

Kenmerk

Pagina

1 maart 2022

20220301/MvdG/LK

2 van 2

Hierdoor ontstaat een nieuwe situatie en dit geeft ons de gelegenheid om de tijd tot 14 maart te
benutten om de onderhandelingen te hervatten. Immers is er tot nu toe nauwelijks sprake van
onderhandelingen voor de nieuwe cao geweest.
Wij zullen de reeds geplande ledenvergaderingen gebruiken om onze leden te raadplegen over een
eventueel onderhandelingsresultaat/hernieuwd eindbod en/of over de actiebereidheid en de eisen die
FNV Streekvervoer zal stellen aan werkgevers (ultimatum).
Verder wil ik u nog op de hoogte brengen van een wijziging die zich voorheeft gedaan in de
onderhandelingsdelegatie van FNV Streekvervoer. Marijn van der Gaag en Lutz Kai Kressin zullen de
rollen van eerste en tweede onderhandelaar gedurende het verdere traject op zich nemen, als het
gaat om het vervullen van oude afspraken omtrent RVU en Generatiepact en een nieuwe cao.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Marijn van der Gaag
Bestuurder FNV Streekvervoer
Lutz Kressin
Bestuurder FNV Streekvervoer

