
 

 

Lichtpuntje in onzekere tijd: FS volgt CAO 

verhoging, betaling alleen iets later 

 

 

Beste leden,         Eindhoven 13-12-2013 

 

 

Een week geleden berichtten wij u dat Fokker Services (FS) de vakorganisaties per brief had laten weten dat 

men de zuurverdiende collectieve loonsverhoging van 2,35% op 1 december jl. niet toe gaat kennen en ook 

de beoordelingsverhogingen van januari op wil schorten. Men zei dat een bedrijf kan afwijken van de CAO 

als het bedrijf het “moeilijk” heeft. In de CAO staat inderdaad een artikel (Art.1.3 lid 4 cao) dat dit toestaat, 

maar alleen als de “continuïteit” van het bedrijf in gevaar is. De vakorganisaties hebben FS daarom laten 

weten dat zij niet in kunnen stemmen met een dergelijke maatregel. Want op basis waarvan zouden de 

vakorganisaties instemmen? Wat is het plan? Wat is de toegevoegde waarde van de bijdrage die van de 

medewerkers wordt gevraagd? Hoe noodzakelijk is die? Wat krijgt de medewerker ervoor terug? En wie 

garandeert dat er kort daarna niet weer een reorganisatieplan en/of kostenbesparing wordt opgediend? 

 

De afgelopen week hebben de vakorganisaties met FS om tafel gezeten om inzage in de cijfers te krijgen en 

alternatieven te bespreken. Zolang niet duidelijk is hoe FS uit deze crisis komt, is loon inleveren immers 

water naar de zee dragen. Uit de cijfers blijkt wel dat er een probleem is. FS heeft 4 miljoen resultaat 

gedraaid, tegenover 14 miljoen gepland. Dat lag aan tegenvallende orders en tegenvallende marges. Het 

laatste kwartaal werd zelfs verlies gedraaid. Die 4 miljoen is overigens niet netto, daar moeten o.a. nog 

rentelasten en verplichtingen af. Alles bij elkaar ontstaat er daardoor wel een probleem voor FS. Dat is 

genoeg om je zorgen over te maken, maar op zich niet voldoende om zo’n drastische maatregel te nemen 

als FS voorstelt. De loonsverhoging is een logisch gevolg van de CAO die is afgesproken, daar hebben 

medewerkers van FS nog voor gestaakt. Net als andere prijsverhogingen kan je deze gewoon meenemen in 

je budget. De vakorganisaties eisten dus uitbetaling. 

Dat is ook wat FS nu gaat doen. De loonsverhoging van 1 december wordt gewoon toegekend. Afgesproken 

is wel dat de uitbetaling ervan met maximaal twee betalingstermijnen wordt uitgesteld. Datzelfde geldt 

voor de beoordelingsronde, zij het dat deze maar één betalingsperiode wordt uitgesteld. Vakorganisaties 

hebben hier uiteindelijk mee ingestemd om ruimte te creëren voor FS om een toekomstplan uit te werken. 

Dáár zit iedereen immers op te wachten. Maar de vakorganisaties hebben de voorwaarde gesteld dat het 

geld dat hiermee gemoeid is zolang apart gezet wordt, zodat we er zeker van kunnen zijn dat het straks 

uitbetaald kan worden. Wat er ook gebeurt, we willen geen verrassingen, het gaat immers om geld waar de 

FS werknemers recht op hebben. 

 

In januari en februari zijn nu gesprekken gepland om de voorstellen waar FS mee gaat komen met 

betrekking tot de toekomst te bespreken. Deze worden begin januari voorgelegd aan OR en 

vakorganisaties. Dit betekent dat we het jaar 2013 uit gaan, zonder precies te weten waar het met FS in 

2014 naar toe gaat.  

 

Maar zodra dit helder is, komen we bij u terug. Dat wordt na de feestdagen dus. Ondanks deze onzekerheid 

hopen wij dat u deze dagen in goede gezondheid met uw geliefden zult doorbrengen. 

En FS wensen we in de tussentijd veel wijsheid. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Casper Vaandrager VHP2 

Ans van Uffelen  FNV Bondgenoten 

Arthur Bot  CNV Vakmensen 

Wim ter Welle  De Unie 


