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Inhoudsopgave
Actueel
Aangekondigde acties vakbonden 18 maart aanstaande

Bijlagen:
- Conceptbrief voor communicatie aan uw medewerkers (kan aan werknemers worden
overhandigd)
- Eerste hulp bij vakbondsacties (alleen bestemd voor ondernemers)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met eerstelijns advies: 0318 - 544908.
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Actueel
Aangekondigde acties vakbonden 18 maart aanstaande
Op 18 maart aanstaande organiseren de CNV/FNV/VCP acties binnen de sector Bouw & Infra.
De bonden hebben ons dit onlangs laten weten. De vakbeweging wil met deze actie aan het
kabinet haar eisen over een goed toekomstbestendig pensioenstelsel kracht bijzetten. Zo wil ze
dat werkenden op tijd moeten kunnen stoppen met werken, dat de koppeling met de
levensverwachting wordt losgelaten, dat de financiële spelregels worden aangepast en dat
flexwerkers ook een goed pensioen kunnen opbouwen. Voor de verdere motivatie verwijs ik
graag naar de bijlagen.
De bonden roepen hun leden op om op maandag 18 maart het werk gedurende een dag neer te
leggen. In aanloop naar 18 maart en ook na deze datum dienen werkgevers rekening te houden
met kortstondige acties.
Wat kunt u doen?
We raden u aan deze aankondiging serieus te nemen en u voor te bereiden op eventuele
acties. De acties kunnen ook in en om uw bedrijf plaatsvinden. Werknemers hebben het recht te
staken. De vredesplicht in de cao (art. 95 lid 3 cao Bouw & Infra) is niet van toepassing op de
landelijke actie.
In de bijlage vindt u ons standpunt dat u kunt gebruiken in uw communicatie naar medewerkers
waarin wordt uitgelegd dat we het eens zijn met de standpunten van de bonden maar dat niet
werkgevers aan zet zijn maar het kabinet. Staken helpt ons hierbij niet verder. Het is nuttig als u
aangeeft dat werknemers die gaan staken geen recht hebben op loondoorbetaling!
We adviseren u om uw werknemers te wijzen op het pensioen BPF. De problemen zoals
geschetst door de bonden zijn niet van toepassing op de pensioenen van de werknemers in de
bouw & infra sector, zie uitleg in de bijlage. Weten de werknemers waarvoor ze staken? Het
BouwPensioensfonds is een van de betere pensioenfondsen.
Tot slot treft u een overzicht met tips aan hoe om te gaan met vakbondsacties als die uw bedrijf
treffen.
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