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CNV Vakmensen 
T.a.v. Dhr. P. Fortuin 
Voorzitter 
Postbus 2525 
3500 GM Utrecht 
  
Per e-mail: p.fortuin@cnvvakmensen.nl, 
m.veit@cnvvakmensen.nl 
  

Bunnik, 28 februari 2019 Onze referentie:  
   
Geachte heer Fortuin, 
 
 
Uw brief d.d. 14 februari jongstleden betreffende “Aanzegging collectieve acties” (19-
013/PF/mv) hebben wij in goede orde ontvangen. Over de inhoud van uw brief willen wij 
bij deze reageren op voorgenomen acties in de Motorvoertuigensector.  
 
BOVAG heeft goed werkgeverschap hoog in het vaandel staan. Recentelijk hebben we 
met CNV Vakmensen en FNV Metaal een goede cao afgesloten waarin ook wensen van 
werkgevers én werknemers terug te vinden zijn. Deze cao is na acties tot stand 
gekomen, in een proces dat voor beide partijen intensief is geweest. Ook het onderwerp 
pensioen vindt BOVAG belangrijk: afgelopen najaar is de “BOVAG Pensioenvisie 2025; 
Principes voor een goede pensioenvoorziening” vastgesteld waarin wij expliciet aangeven 
“de toekomstbestendigheid van de pensioenvoorziening voor medewerkers van de leden 
van de BOVAG belangrijk vinden”.  
 
In uw brief geeft u aan op 18 maart aanstaande collectieve acties te organiseren met 
betrekking tot de vastgelopen onderhandelingen voor een “pensioenakkoord”.  Het 
kabinet heeft geen gehoor gegeven aan uw ultimatum en derhalve worden nu deze acties 
georganiseerd. De door u aangekondigde collectieve acties tegen kabinetsbeleid raken 
mogelijk opnieuw onze sector.  
De gevoerde acties afgelopen najaar met betrekking tot de cao Motorvoertuigen en 
Tweewielerbedrijven hebben onnodig tot spanningen geleid in de bedrijven. Herstel van 
vertrouwen tussen alle partijen is essentieel. Collectieve acties tegen overheidsbeleid in 
een sector die geen rechtstreekse invloed heeft op beleidsvorming hieromtrent en die 
juist herstellende is van een intensief actietraject met vakbonden, zal het vertrouwen in 
vakbonden verder ondermijnen bij onze leden, waar we juist proberen de onderlinge 
relaties te herstellen.  
 
Hoewel we begrip hebben voor de positie en uitgangspunten van vakbonden met 
betrekking tot het pensioendossier en wij het recht tot actievoeren niet willen ontkennen, 
willen we met klem verzoeken om geen collectieve acties in de Motorvoertuigen sector te 
organiseren. Die dragen zeker niet bij aan het herstel van vertrouwen en de gezamenlijk 
te maken toekomstgerichte plannen in onze sector. Integendeel, het zal gezamenlijke 
initiatieven kunnen belemmeren. 
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Graag nodigen wij u ruim voor de 18e maart 2019 uit bij BOVAG om in gesprek te gaan 
over het voornemen tot collectieve acties in de Motorvoertuigensector ten behoeve van 
de afgebroken onderhandelingen over het Pensioenakkoord.  
 
Tenslotte, in de cao Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijven staat in artikel 107 lid 2 dat 
de Bedrijfsraad én de desbetreffende individuele werkgever geïnformeerd moet worden 
als het voornemen bestaat tot werkstaking of andere acties. Wij constateren dat er door 
CNV Vakmensen vooralsnog alleen melding is gemaakt bij de Bedrijfsraad. Voorvloeiend 
uit de melding komt dat er overleg gevoerd moet worden over het voornemen tot, de 
mogelijke gevolgen van, en de mogelijkheden tot het vermijden van de werkstaking en 
andere acties. Gezien ons standpunt met betrekking tot het voornemen daartoe en de 
bovenstaande uitnodiging tot overleg, verzoek ik ook dringend tot overleg conform de 
cao MvT.  
 
Graag verneem ik of u het met ons eens bent dat collectieve acties met betrekking tot 
het pensioenakkoord deze keer niet zullen plaatsvinden in de Motorvoertuigensector 
gezien de recente acties in onze sector, de broze arbeidsverhoudingen als gevolg 
daarvan en onze inspanning om dat te herstellen. Uiteraard zie ik uw reactie op onze 
uitnodiging tot nader overleg graag tegemoet.  
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Fedde Monsma, Manager Werkgeverszaken 
(feddemonsma@bovag.nl, 06-30758532).  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
 
 
Peter Niesink 
Algemeen Directeur 
 
 
 

 
 

 


