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Staking personeel Vitens

Geachte heer Toutouh,

Toelichtinq:
ln reactie op uw vragen betreffende de staking van het personeel van Vitens d.d. 16 juli 2018, antwoorden wij
het volgende:
De cao van ongeveer 5000 medewerkers van de vijftien waterbedrijven en waterlaboratoria verliep op
1 juli 2O17 . De medewerkers eisen minimaal een loonsverhoging van 2,5o/o per iaar met terugwerkende
kracht. 'Maar waar de emmer vooral door overloopt bij de watermedewerkers, is het niet in dienst
nemen van mensen met een arbeidsbeperking in participatiebanen en het niet overal nakomen van
alle bestaande salarisgaranties', aldus een woordvoerder van de stakers. ls de gedeputeerde op de
hoogte van bovengenoemde zaken?

Antwoord:
Op vrijdag 13 juli 2018 zijn wij door de directie van Vitens geÏnformeerd over het feit dat de vakbonden
hun Vitens-leden hebben opgeroepen om op maandag 16 juli het werk neer te leggen vanwege het
uitblijven van een akkoord met betrekking tot een nieuwe cao. Het is ons niet bekend dat Vitens geen
medewerkers met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt in dienst wenst te nemen of
andere afspraken niet nakomt. leder bedrijf, zowel in de publieke als in de private sector, dient op
grond van de Participatiewet medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

2.

Zijn deze zaken al besproken in de aandeelhoudersvergadering?

Antwoord:
ln de laatste aandeelhoudersvergadering van 20 april jl. is deze kwestie niet aan de orde geweest. De
eerst volgende vergadering van aandeelhouders is 28 november 2018.
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3.

Zo ja,watvond men ervan?

Antwoord:
Niet van toepassing.

4.

Wat vindt de gedeputeerde van de staking?

Antwoord:
Net als de directie van Vitens betreuren wij het feit dat partijen niet meer met elkaar onderhandelen. Bij
herhaling hebben de bonden uitnodigingen van de directie voor verdere onderhandelingen afgewezen.
Wij onderschrijven het standpunt van de directie dat de medewerkers van Vitens recht hebben op een
passende cao.
Waar wij als aandeelhouder voor staan is dat de primaire zorg voor de watervooziening niet in het
geding raakt. De directie van Vitens heeft in hun berichtgeving van 13 julijl. gegarandeerd dat de
klanten van Vitens niet tot nauwelijks overlast zullen ondervinden van deze stakingsdag en dat de
calamiteitenorganisatie operationeel blijft .

5.

Welke invloed wil/kan zij uitoefenen om Vitens werkgevers en werknemers te helpen in dit conflict?

Antwoord:
Wij onderschrijven het standpunt van de directie van Vitens dat de medewerkers recht hebben op een
passende cilo en betreuren het dat, ondanks herhaaldelijke uitnodiging, niet meer onderhandeld wordt.
De directie heeft toegezegd ons te informeren als er ontwikkelingen zijn in relatie tot de
onderhandelingen rondom een nieuwe cao. Wij zullen vervolgens de Staten hierover actief informeren.

6.

Hoeveel winst is er in2017 gemaakt door Vitens?

Antwoord:
Het resultaat van Vitens na belastingen over het jaar 2017 bedroeg € 47.700.000.

Hoogachtend,
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