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NIEUWSBRIEF

BELANGENORGANISATIE VOOR
MIDDENGROEPEN EN HOGER
PERSONEEL BIJ TATA STEEL

Beste VHP-leden,
Met deze nieuwsbrief informeren we jullie over de voorgenomen Joint Venture.
Op dinsdag 13 februari hebben op uitnodiging van de directie alle vier de vakbonden met de directie
gesproken over de ontwikkelingen rondom de voorgenomen Joint Venture. Na veel voorwerk door de
COR en collega-vakbonden FNV en CNV was het nu tijd om met alle vakverenigingen tegelijkertijd te
spreken. Er zijn afspraken gemaakt over het komende proces.
De VHP heeft aan de directie duidelijk gemaakt dat zij achter de ingebrachte voorwaarden en eisen
van de COR en van de FNV en CNV staat. Voor de VHP is belangrijk dat Tata Steel IJmuiden een
eigen identiteit blijft houden (baas in eigen huis) . En daarbij horen:
-

Een eigen raad van commissarissen
Een eigen directie
Eigen zeggenschap over de cash-flow en het investeringsprogramma in Nederland
Geen afwenteling van schulden op Tata Steel Nederland
Een eigen staf op de site IJmuiden

Dit zijn de items die voor de VHP zeer belangrijk zijn en waar vakverenigingen en COR zich sterk
voor maken. Met daarbij voor de VHP als belangrijke punt dat er op de site een eigen staf blijft
bestaan ter ondersteuning van alle werkzaamheden binnen de organisatie.
Naast deze inrichtingseisen voor de organisatie willen alle partijen dat er behoud van werkgelegenheid is en blijft. Mochten de plannen ertoe leiden dat er toch werkgelegenheid verloren gaat,
dan moet dit gaan via een natuurlijk verloop en daar waar het niet anders kan toepassing van het
Werkgelegenheidspact.
De directie heeft ons geïnformeerd over het op handen zijnde proces van een adviesaanvraag en dat
de onderhandelingen kunnen worden opgestart. Daarvoor zijn er direct al onderhandelingsdagen
afgesproken, namelijk op 14, 19 en 20 februari. Er wordt gewerkt met een onderhandelingsdelegatie
waarbij de FNV als eerste woordvoerder de andere vakbonden zal vertegenwoordigen. Daarvoor is
gekozen omdat er niet op vaste tijden en locaties zal worden onderhandeld en dan is een te grote
delegatie minder flexibel. Op 21 februari hebben alle vakbonden een onderling overleg om de eerste
uitkomsten te bespreken. Zodra er namens de vier vakbonden sprake is van een resultaat zal dit aan
de leden van de afzonderlijke vakbonden worden voorgelegd.

Als er n.a.v. deze nieuwsbrief vragen zijn of behoefte is aan nadere toelichting kan dit kenbaar gemaakt
worden aan het bekende adres info@vhptatasteel.eu

