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Cao inzet
acties bij
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John Geijp
GRONINGEN Gasunie wacht mogelijk een harde confrontatie met het
personeel.

De vakbonden reizen de komende
twee weken langs negen vestigingen
van het gastransportbedrijf voor een
uitspraak over het eindbod voor de
cao 2014 dat de Gasunie heeft gedaan. Bestuurder Joosje de Lang van
FNV Bondgenoten: ,,Omdat het een
eindbod is, kan de ledenraadpleging
maar twee uitkomsten hebben: accepteren of actie voeren.’’
Vakbonden en Gasunie staan al
geruime tijd op gespannen voet. Dit
komt volgens De Lang doordat het
concern schermt met een rapport
waarin de hoogte van de salarissen
bij Gasunie wordt vergeleken met
die in andere bedrijven. De conclusie
zou zijn dat de lonen bij het gastransportbedrijf – afhankelijk van
de loonschaal – 5 tot 20 procent te
hoog zijn. De Lang: ,,De werknemers
zijn erg boos omdat ze volgens hun
werkgever te veel verdienen.’’
De studie leidde eerder dit jaar al
tot een ultimatum aan Gasunie. Volgens De Lang was in de vorige cao afgesproken dat vakbonden en Gasunie gezamenlijk een onderzoek
naar de loonhoogte zouden laten
uitvoeren. De FNV accepteerde daarop niet dat de Gasunie het rapport
dat het bedrijf zelf liet schrijven, wilde betrekken bij de onderhandelingen voor de cao voor dit jaar. Toen de
bond met acties dreigde, trok het
concern die eis in, aldus De Lang.
Volgens haar stelt Gasunie in het
eindbod toch weer rekening te houden met een loonsverlaging, omdat

‘De werknemers
zijn erg boos
omdat ze volgens
hun werkgever te
veel verdienen’

een studie zal uitwijzen dat lonen te
hoog zijn. Om die reden voorziet het
eindbod ook in twee eenmalige uitkeringen.
Het bedrijf en de vakbonden hebben overigens meer geschilpunten.
Waar de Gasunie 1,1 procent meer
loon biedt, eist de FNV 3 procent. De
vakbond wil verder onder meer dat
Gasunie paal en perk stelt aan het
aantal tijdelijke contracten, het ouderenbeleid verbetert en dat de
hoogte, duur en opbouw van de WWregeling die het kabinet afbouwt, in
de cao wordt gerepareerd.
Als bij een vakbondsvergadering
meer dan 50 procent van de leden
het eindbod afwijst, volgt er ogenblikkelijk een zogeheten driekwartvergadering. Daarbij komt dan een
voorstel tot een ultimatum en – indien Gasunie dat negeert – acties in
stemming. Dat wordt aangenomen
als driekwart van de aanwezigen instemt.
Gasunie bevestigt dat het de vakbonden in juni een eindbod heeft gedaan en dat ze dat na de ledenraadpleging zullen ‘terugkoppelen’ naar
het bedrijf.

