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Vonnis in kort geding van 28 oktober 2014

in de zaak van

1. de vereniging
DI-STONE,
gevestigd te Deurne,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ARTE NATUURSTEENBEWERKING 8.V.,
gevestigd te Helmond,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
COMPOSIET PRODUKTIE ASTEN 8.V.,
gevestigd te Asten,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
JETSTONE PRODUKTIE 8.V.,
gevestigd te Deurne,
5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LION STONE NATUURSTEEN 8.V.,
gevestigd te Tilburg,
6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LION STONE COMPOSIET B.V,
gevestigd te Tilburg,
7. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
NATUURSTEEN PRODUKTIE ASTEN 8.V.,
gevestigd te Asten,
8. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ROYAL STONE NEDERLAND 8.V.,
gevestigd te Doetinchem,
eiseressen bij concept-dagvaarding (ten aanzien van gedaagden sub 1 tot en met 3)
en dagvaarding van 24 oktober 2014 (tenaanzienvan gedaagde sub 4),
advocaat mr. K. van Kranenburg-Hanspians te Amsterdam,

tegen
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1. de vereniging
ALGEMENE NEDERLANDSE BOND VAN NATUURSTEENBEDRIWEN,
gevestigd te Leusden,
advocaat mr. R.A.A. Duk te Den Haag,
vrijwillig verschenen,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CNV VAKMENSEN,
gevestigd te Utrecht,
advocaat mr. H. Aydemir te Utrecht,
vrij willig verschenen,
3. de vereniging
DE NEDERLANDSE BOND VOOR DE BOUW-EN HOUTNIJVERHEID,
gevestigd te Woerden,
advocaat mr. S.N. Ketting te Woerden,
vrij willig verschenen,
4. de stichting
STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR HET NATUURSTEENBEDRIJF.
gevestigd te Amsterdam,
advocaat mr. R.A.A. Duk te Den Haag,
gedaagden.

Eisers zullen hierna gezamenlijk DI-Stone c.s. worden genoemd en gedaagden
zullen afzonderlijk worden aangeduid als ABN, CNV, FNV en SFN, en zullen
gezamenlijk ABN c.s. worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Ter terechtzittingvan2T oktober 2014heeft. DI-Stone c.s. gesteld en
gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte (concept)
dagvaarding (gedaagden sub I tot en met 3 zijn vrijwillig verschenen, gedaagde sub
4 is gedagvaard). ABN c.s. heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van
de gevraagde voorzieningen. Partijen hebben producties en pleitnota's in het geding
gebracht. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

I.2. In verband met de spoedeisendheid van de zaak is op 28 oktober 2014
uitspraak gedaan, in de vorm van een verkort vonnis. Bij brief van de advocaat van
DI-Stone c.s. van 28 oktober 2014 is verzocht om een uitgewerkt vonnis. Het
onderstaande is die uitwerking.

1.3. Ter zitting waren namens eisers aanwezig:
aan de zijde van DI-Stone: de heer K. Eckhardt, directeur, de heer W. van Rooy,
adviseur;
aan de zijde van Arte Natuursteenbewerking B.V.: de heer en mevrouw Boetzkes;
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aan de zijde van Jetstone Produktie B.V.: de heer J. van den Heuvel, statutair
bestuurder; en
aan de zijde vanNatuursteen Produktie Asten B.V. en Composiet Produktie Asten
B.V.: de heer R. Verbeem.
Namens alle eisers waren aanwezig mr. Van Kranenburg en haar kantoorgenoten mr
Y. Zanetti en mr. A. Avci.

1.4. Namens gedaagden waren aanwezig:
aan de zijde van ABN: de heer L.Elzinga, directeur en de heer N.J.C. de Groot,
bestuurder, met mr. Duk;
Aan de zijde van CNV: de heer R. Heins, bestuurder, met mr. Aydemir;
Aan de zijde van FNV: de heer P. Roos, bestuurder, met mr. Ketting;
Aan de zijde van SFN: de heer G.L.J. Agricola, bestuurder, met mr. Duk.

a
J

) De feiten

ABN is een werkgeversvereniging in de natuursteenbranche.2.1

2.2. DI-Stone is eveneens een werkgeversvereniging in de natuursteenbranche
en is op 4 maart 2013 opgericht door een van de ex-bestuursleden van ABN.

2.3. Eisers sub 2 tot en met sub 8 zijn leden van DI-Stone

2.4. CNV en FNV zijn de vakbonden die een gedeelte van de werknemers in de
natuursteenbranche verte genwoordi gen.

2.5. SFN is een sociaal fonds. De Cao-partijen leveren vertegenwoordigers die
plaatsnemen in het bestuur van SFN.

2.6. In een brief van 5 september 2013 aan CNV en FNV heeft DI-Stone
uitgelegd wat de achtergrond van haar ontstaan is en wat haar doelstellingen zijn. In
de brief staat onder meer het volgende.

(...) Met dit schrijven brengen we op de hoogte van het ontstaan van een nieuwe vereniging
en een lnnovatie Centrum in de Natuursteenbranche. De nieuwe vereniging Dl-StoneNL is
opgericht door een groep (middel)grote die zich primair richt op: Het bevorderen van een
duurzame innovatieve werkwijze bij ondernemingen in steenachtige producten van in
Nederland gevestÍgde bedrijven. ( ) Wtj richten ons in eerste instantie op het
intensiveren van de duurzame innovatie bij natuursteenbedrijven en het behoud van goede
werkgelegenheid in onze sector. Vele natuursteenbedrijven w.o. de meeste leden van Dl-
StoneNL werkten nauw samen met het Centrum Natuursteen te Utrecht. En daarbij zijn
succesvolle projecten uitgevoerd, zoals stofbeperking (kwarts), vernieuwing opleidingen,
leerbudget, innovatie en duurzame inzetbaarheid. Wij hechten zeer veel belang aan een
goede samenwerking met de werknemers in onze bedrijven en dus ook met de vakbonden
waarbij werknemers zijn aangesloten. Wij hebben begrepen dat u pas kort voor de
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natuursteensector actief bent. Aangezien wij van mening zijn dal branche ondersteunende
activiteiten ook op een vernieuwende in innovatieve wijze, zeker in tijden van ernstige crisis,
inhoud moeten krijgen, betrekken wij u hier graag bij. (...)
Wij zouden om genoemde redenen op korte termijn nader kennis willen maken om u te
informeren over onze activiteiten. Maar ook over onze visie op opleidingen en genoemde

thema's ongeacht of deze nog collectief gefinancierd kunnen worden. (... )

2.7. Op 20 augustus 2014 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden in de

statuten van DI-Stone. Artikel 2.1van de gewijzigde statuten luidt als volgt.

De vereniging heeft als doel: het behartigen van individuele en collectieve belangen van
ondernemers in de (natuur)steen sector ter bevorderen van een duurzame innovatieve
werkwijze bij ondernemingen in steenachtige producten, en het verrichten van al wat
hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2.8. De laatst geldende Cao Natuursteen had een looptijd van 1 maart 2013 tot
en met 28 februari 2014. Deze Cao is tot stand gekomen na onderhandelingen tussen
ABN, CNV en FNV.

2.9. ABN, CNV en FNV hebben op 9 mei20l4 voor het eerst onderhandeld
over een nieuwe Cao, die zou moeten gaan gelden van I maart 2014 tot en met 31
december 2015. Vervolgens zljn de onderhandelingen voortgezet op 16 juni 2014 en
29 augustus2014.

2.10. Bij brieven van haar advocaat van 17 september 2014 heeft DI-Stone ABN,
CNV en FNV verzocht haar toe te laten tot de onderhandelingen over de nieuwe Cao
Natuursteen. Tevens heeft DI-Stone in die brief bepaalde informatie gevraagd van
ABN.

2.11. CNV en FNV hebben daarop afwijzend gereageerd ,kort gezegd omdat de
positie (representativiteit) van DI-Stone niet duidelijk is, en omdat de verhoudingen
tussen ABN en DI-Stone zeer slecht z1n, zodat wordt verwacht dat bij het toetreden
van DI-Stone tot de onderhandelingen geen nieuwe Cao zal kunnen worden
gesloten.

2.12. Op 1 oktober2014 heeft ABN aan CNV en FNV een eindbod gedaan. Nadat
beide vakbonden hun achterban hierover negatief geadviseerd hebben heeft ABN op
13 oktober 2014 eennieuw eindbod gedaan, dat door FNV is overgelegd als
productie 1. In het eindbod zljn - kort gezegd - afspraken gemaakt over een
loonsverhoging en vergoeding woon-werkverkeer, en is ten aanzienvan de
modernisering van de Cao afgesproken dat een werkgroep zal worden opgericht die
de modemisering zal gaan onderzoeken en uitwerken voor de Cao vanafjanuari
2016. De ledenraadpleging bij de vakbonden over het eindbod zal een dezer dagen
plaatsvinden.
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2.13. Op 22januari 2014 is de Stichting BranchePlatform Natuursteen (BPN)
opgericht. Deze stichting houdt zichbezig met opleidingen voor werknemers en

ondernemers in de natuursteensector, kennis en promotie van het vakmanschap en
voorlichting over opleidingen en arbeidsomstandigheden. BPN heeft sinds haar
oprichting een aantal subsidieaanvragen gedaan bij het Hoofdbedrijfschap
Ambachten (HBA), een publiekrechtelijke beroeps- en bedrijfsorganisatie. De
subsidieaanvragen worden beoordeeld door de Commissie Natuursteenbedrijf HBA.
DI-Stone is voornemens een WOB-verzoek in te dienen om te achterhalen welke
organisaties/ondernemingen subsidieverzoeken hebben ingediend en voor welke
bedragen, welke verzoeken zijn toegewezen en welke zijn afgewezen.

2.14. NOA is de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven en
is partij bij de Afbouw Cao.

3. Het geschil

3.1. DI-Stone c.s. vordert - samengevat
I. ABN, CNV en FNV te verplichten de stemming over een nieuwe

Natuursteen Cao aan te houden in ieder geval tot er een onherroepelijke
uitspraak is gewezen in dit kort geding;

II. ABN, CNV en FNV te verplichten om, wanneer de vordering onder III
wordt toegewezen, de stemming over de nieuwe Cao aan te houden tot
een moment waarop DI-Stone overleg heeft kunnen voeren met haar
achterban en haar inbreng voor een nieuwe Cao heeft kunnen voorleggen
aan de andere Cao-partijen en haar achterban;

III. ABN, CNV en FNV te verplichten om DI-Stone onmiddellijk toe te laten
als nieuwe partij bij de Natuursteen Cao alsmede om alle medewerking te
verlenen aan DI-Stone om als Cao-partij te kunnen fungeren onder meer
inhoudende daI zrl DI-Stone van informatie zullen voorzien;

IV. SFN, na toewijzing van de vordering onder III, te verplichten om een

vertegenwoordiger van DI-Stone te benoemen als bestuurder van SFN
alsmede die vertegenwoordiger te voorzien van alle relevante informatie;

V. Gedaagden te gebieden om zich niet negatief uit te laten over DI-Stone
noch over personen betrokken bij DI-Stone alsmede om - bij toewijzing
van de vorderingen - in samenspraak met DI-Stone communicatie te

verspreiden onder haar leden en achterban;
VI. ABN, CNV en FNV te gebieden geen handelingen te veruichten gericht

op een AVV-aanvraag in verband met een nieuwe Natuursteen Cao,
althans hen te verplichten bij een dergelijke aanvraag te vermelden dat
DI-Stone zich op het standpunt stelt dat ABN niet voldoet aan de
minimale 600lo representativiteit alsmede dat DI-Stonebezwaar zal
maken tegen een AVV-verlening;

VII. SFN te gebieden om de stukken als genoemd in alinea 1.19 van de
(concept-)dagvaarding te verstrekken alsmede afschriften te overleggen
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van de communicatie aan bedrijven over het bedrijfsgezondheidszorg-
onderzoek en over de wijze waarop SFN deze activiteiten zou uitvoeren
en continueren;

VIII. Gedaagden te veroordelen tot het verstrekken van alle relevante
informatie aan DI-Stone in verband met de nieuwe Natuursteen Cao;

IX. CNV en FNV te veroordelen tot het verstrekken van
representativiteitsgegevens in het algemeen voor de sector Natuursteen
en met betrekking tot het aantal werknemers die de nieuwe Natuursteen
Cao zoals op 21 oktober 2014 door ABN voorgelegd aanvaarden;

X. Een en ander op straffe van een dwangsom;
XI. Met veroordeling van gedaagden in de proceskosten en de nakosten, te

vermeerderen met de wettelijke rente daarover.

3.2. DI-Stone c.s. heeft ter toelichting van haar vorderingen - samengevat en
voor zover relevant - het volgende gesteld. DI-Stone is opgericht door verschillende
werkgevers in de branche uit onvrede met de koers van ABN. Het gaat niet goed in
de branche en daarom zijn op korte termijn hervormingen noodzakelijk, die mede
dienen te worden vastgelegd in een Cao. Met het eindbod dat thans door ABN is
gedaan komt geen enkele modernisering tot stand, maar worden de hervormingen
weer uitgesteld. Veel natuursteenbedrijven zijn inmiddels overgestapt van ABN naar
DI-Stone, met als resultaat dat DI-Stone thans 40o/o van de werkgevers
vertegenwoordigt, en ABN niet meer aan de 600lo representativiteit zal komen die
vereist is voor een algemeen verbindend verklaring (AVV) door de minister. DI-
Stone vermoedt dat ABN om die reden samen wil optrekken met NOA, om tot één
gezamenlijke Cao te komen voor de natuursteen- en de afbouwbranche. Op die
manier zou wel aan het vereiste representativiteitspercentage worden voldaan. DI-
Stone is het niet eens met samenvoeging van de Natuursteen Cao en de Afbouw Cao
omdat dit niet in het belang is van de bij haar aangesloten leden. DI-Stone heeft
gezien haar representativiteitspercentage het recht om aan de onderhandelingstafel
plaats te nemen maar dit wordt haar door ABN, CNV en FNV simpelweg geweigerd
doordat zrj de representativiteit van DI-Stone betwisten, dan wel door te stellen dat
zij eerst toenadering moet zoeken tot ABN. Ook wordt haar geen informatie
verschaft over de onderhandelingen en over de plannen met NOA. Zijheeft dan ook
geen andere keuze dan het instellen van dit kort geding.

3.3. ABN c.s. voert - samengevat en voor zovet van belang - het volgende
verweer. ABN, CNV en FNV hebben vanaf mei2014 driemaal overleg gevoerd,
voordat door ABN een eindbod is neergelegd. Na negatief advies van de vakbonden
heeft ABN op 13 oktober 2014 een nieuw eindbod gedaan. Daarmee zrjn de

onderhandelingen afgerond. Het voorstel is voorgelegd aan de leden van CNV en
FNV die daar naar verwachting vandaag of morgen op zullen beslissen. Van ABN,
CNV en FNV kan dan ook niet worden verwacht datzij in dit stadium nog de
onderhandelingen heropenen om DI-Stone, die haar representativiteit nog niet heeft
aangetoond, daarbij toe te laten. Uit de vorderingen blijkt dat DI-Stone eerst nogzal
moeten overleggen met haar achterban over door haar in te nemen standpunten. Op

6



cll3l5746I3 / KG ZA t4-t348 MWLO
28 oktober 2014

korte termijn zou derhalve geen Cao tot stand komen. Daarbij speelt mede een rol
dat tussen DI-Stone en ABN een vijandige sfeer heerst, zodat de vakbonden geen
heil zien in overleg met beide partijen aan é,én tafel. De laatste Cao is al sinds maaft
2014 niet meer geldig zodat noodzakelijk is dat de Cao er op korte termijn komt.

4. De beoordeling

4.1. Bij de beantwoording van de vraag of DI-Stone thans behoort te worden
toegelaten tot overleg omtrent een nieuwe Cao Natuursteen, geldt als uitgangspunt
dat partijen in beginsel zelf bepalen of zij al dan niet met elkaar in onderhandeling
wensen te treden. Op dit beginsel van contractsvrijheid zijnuitzonderingen
mogelijk, wanneer een vakvereniging een groot aantal werknemers/werkgevers
vertegenwoordigt en representatiever is dan andere vakverenigingen. De Cao-
partijen zijn echter niet zonder meer gehouden een partlj, ook wanneer die
voldoende representatief is, toe te laten tot het overleg, wanneer zij de
gerechtvaardigde verwachting hebben dat daardoor dit overleg wegens fundamenteel
gebrek aan overeenstemming niet tot resultaat zou kunnen leiden (vgl. HR 8 juni
2007 ECLI:NL:HR:BA4l 18 ). DI-Stone heeft gesteld dat zij bijna 40Yo van de
werkgevers vertegenwoordigt, en heeft daartoe als productie 6 een overzicht
overgelegd van bij haar aangesloten bedrijven. ABN c.s. heeft de representativiteit
van DI-Stone betwist. ABN heeft ter zitting aangevoerd daL zrj een aantal bedrijven
van de lijst gebeld en heeft vernomen dat deze niet waren aangesloten bij DI-Stone.

4.2. De vorderingen I tot en met III die ertoe strekken dat DI-Stone wordt
toegelaten als nieuwe partij bij de Cao waarvoor ABN op 2l oktober 2014 het
eindbod heeft gedaan, zijn niet toewijsbaar. Ook als hierna wordt verondersteld dat
DI-Stone voldoende representatief is om de bij haar aangesloten werkgevers te
vertegenwoordigen - hetgeen zij heeft gesteld maar gedaagden hebben betwist - dan
nog zijn ABN, FNV en CNV niet gehouden om DI-Stone op dit moment toe te laten.
De onderhandelingen zijn immers, zoals onweersproken door gedaagden is
aangevoerd, geëindigd door het eindbod van ABN. Het komt er nu op aan of de
leden van de FNV en CNV dat bod aanvaarden. Van onderhandelingen is nu dus
geen sprake meer. Bovendien is de verwachting gerechtvaardigd dat, als DI-Stone
nog tot het overleg zou kunnen toetreden, dat die toetreding ertoe zou leiden dat er
binnen afzienbare termijn geen akkoord bereikt zou worden wegens fundamenteel
gebrek aan overeenstemming. DI-Stone heeft ter zittingduidelijk gemaakt dat het er
vooral om gaat de voor de branche gewenste modemiseringen sneller door te voeren
dan in het eindbod van ABN voorzien. Naar verwachting zal daar niet binnen een
paar weken, zoals DI-Stone zelf stelt, overeenstemming over kunnen worden
bereikt. DI-Stone is verder pas sinds de wijziging van haar statuten in augustus 2014
in staat om als onderhandelingspartij op te treden en van de vakbonden, die reeds
sinds mei 2014 onderhandelen met ABN, kan, met name gelet op de animositeit
tussen ABN en DI-Stone, niet worden verwacht dat zij nu - met een akkoord in zicht

- eraan meewerken dat DI-Stone aanschuift. Dat zou immers waarschijnlijk
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betekenen dat de werknemers voorlopig geen zicht hebben op onder meer de

loonsverhoging die in het eindbod van ABN besloten ligt.

4.3. Zoals ter zitting al door de voorzieningenrechter gezegd, zullen ABN, FNV
en CNV echter DI-Stone bij verdere onderhandelingen over een Cao (indien het
eindbod van ABN niet wordt aanvaard dan wel een volgende Cao wordt voorbereid)
wel serieus moeten nemen als onderhandelingspartij. Indien zij de representativiteit
van DI-Stone, die volgens haar bijna 40Yobedraagt, dan willen betwisten zullen zij
met argumenten moeten komen. Ook zal dan de animositeit tussen ABN en DI-
Stone niet zonder meer een reden kunnen zijn om DI-Stone te weigeren.

4.4. Vordering IV die ertoe strekt om SFN te verplichten een vertegenwoordiger
van DI-Stone tot haar bestuur toe te laten deelt het lot van de vorderingen I tot en
met III.

4.5. Vordering V strekt ertoe dat gedaagden zich niet negatief over DI-Stone
uitlaten. Deze vordering is te algemeen geformuleerd en onvoldoende onderbouwd,
zodat deze niet toewijsbaar is.

4.6. De primaire en subsidiaire vorderingen met betrekking tot de AVV
aanvraag (vordering VI) zijn prematuur. Het is in de eerste plaats aan de Minister
om te oordelen over een dergelijke aanvraag. Deze zal dan ook moeten worden
afgewacht. De vorderingzal worden afgewezen.

4.7. Vorderingen VII, VIII en IX strekken ertoe dat gedaagden informatie
verschaffen aan DI-Stone. Nu de vorderingen I tot en met III zullen worden
afgewezen, hebben eisers bij deze vorderingen onvoldoende spoedeisend belang.
Mogelijk zal er in de toekomst een moment komen waarop DI-Stone van (één of
meer) gedaagden kan verlangen dat de gevorderde informatie wordt verstrekt, maar
wanneer dat zal zljn en langs welke weg die informatie zal moeten worden
opgevraagd en verkregen is nu nog niet te overzien.

4.8. De slotsom is dat alle vorderingen zullen worden afgewezen. Di-Stone c.s.
zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De
kosten aan de zljde van ABN en SFN worden begroot op:
- griffierecht € 608,00
- salaris advocaat 816.00
Totaal € 1.424,00

De kosten aan de zllde van CNV worden begroot op
- grifherecht € 608,00
- salaris advocaat 816.00
Totaal € 1.424,00
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- griffierecht
- salaris advocaat
Totaal € r.424,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. weigert de gevraagde voorzieningen,

5.2. veroordeelt DI-Stone c.s. hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van
ABN en SFN tot op heden begroot op € L424,00, aan de zqdevan CNV tot op
heden begroot op € 1 .424,00 alsmede aan de zijde van FNV tot op heden begroot op
€ 1.424,00,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij
voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. van Walraven, voorzieningenrechter, bijgestaan
door mr. L. Oostinga, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 28 oktober 2014.
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DAGVAARDING IN KORT GEDING

r
Heden, de vierentwintigste oktober tweeduizendveertien,fop verzoek van:

1. De Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid DI-STO¡I-E, statutair gevestigd te Deurne;

2. De besloten vemootschap met beperkte aansprakelijkheid

NATUIIRSTEE|TBE\ryERKING B.V.:, statutair gevesti gd te Helmond;

ARTE

¡

3- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COMPOSIET PRODIJKTIE ASTEN

8.V., statutair gevestigd te Asten;

4. De besloten ven¡ootschap met beperkte aansprakelijkheid JETSTONE PRODUKTIE 8.v.,
statutai¡ gevestígd te Deurne;

5. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LION STON-E NATUTIRSTEEN

8.V.. statutair gevestigd te Tilburg;

6. De besloten vennootschap met beperKe aansprakehjkheid LION STOIIE COMPOSmT 8.V.,
statutair gevestigd te Tilburg;

7. De besloten vennootschap met beperkte a,nsprakelükheid NATUURSTEEN PRODUKTIE
ASTEN 8.V.. statutair gevestigd te Asten; en

8. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelíjl-heid ROYAL STONE ffEDERtAND
8.V.. statutair gevestigd te Doetinchem;

Alle in deze zaak domicilie kiezende te (1096 BC) Amsterdam, Mondriâântoren, Amstelplein 8 A,
(postbus 94700, 1090 GS) op het kantoor van CMS Derks Star Busma¡rn N.V., van wie mr. K. van

Kranenburg-Hanspians als advoca¿t wordt gesteld en als zodanig zal optreden;

Heb ik, EDW!N RAAIJMAKERS, ats toegevoegd
kandidaat-gerechtsdeurwaatder wet(zaamop het kantoor van
i'!4Af,lNUS WTLLEM DË FUIJTER, gorochtsdeurwaarder,
gevestigd te Amsterdam, beiden aldaar kantoorhoudende aan
de Admiraal de Buijterweg 21;

1
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krachtens *ij op 23 oktober 2014 mondeling gegeven last door de Voorzieningenrechter van de

Rechtbank Amsterdam, waarbij verlof ís verleend om op verkorte terrrijn te dagvaarden, mits de

dagvaarding uiterlijk wrjdag 24 oktober 2014 voor 14:00 uur wordt betekend;

GEDAGVAARD IN KORT GEDING

De Stichting STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR HET NATIIURSTEENBEDRIJF ("SFî["),

statutair gevestigd Amsterdam (1043 AP) en aldaa¡ kantoorhoudende, aan het adres Basisweg 10,

aldaar a.an genoemd adres mijn exploot doende en afschrift dezes inclusief producties latende aan;

De heer S. den Brave, aldaar werkzaam

Voormeld adres in een gesloten envelop met daarop de vermeldingen als wettelijk

voorgeschreven, omdat ik aldaar niemand aanhof aan wie rechtsgeldig afschrift gelaten
I

t\2\id.h.egk

OM

Op maandag zevenentwintig (27) okfober tweeduizendveertien (2014) om 15.00 uur, in persoon of
rechtsgeldig vertegenwoordigd door een advocazl te verschijnen op de zitting van de

Voorzieningenrechter va¡ de Rechtbank Amsterdam, alsdan aldaar zitting houdende in één van de

lokalen van het Gerechtsgebouw aan de Parnassusweg220 (1076 AV) te Amsterdam;

MET A.A,IIZEGGING DAT:

a- indien een gedaagde niet in persoon en evenmin vertegenwoordigd door een advocaat op de

terechtzitting verschijnt en de voorgesch¡even termijnen en formaliteiten in acht zijn

genomen, de rechter verstek tegen die gedaagde zal verlenen en de hiema omschreven

vorderíng zaltoewijzen, tenzij deze hem on¡echtmatig of ongegrond voorkomt;

b. indien ten minste één van de gedaagden in persoon of bij advocaat te¡ terechtzitting is

verschenen, tussen alle partijen één vonnis zal worden gewezen, dat als een vonnis op

tegenspraak wordt beschouwd;

c. bij verschijning in het geding van ieder van de gedaagden een griffierecht zal worden geheven,

te voldoen binnen vier weken te rekenen vanaf het tijdstip van verschijning;

2
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d. de hoogte van de griffierechten is vermeld in de meest recente bijlage behorend bij de Wet

griffierechten burgerlijke znken, die onder meer is te vinden op de website:

www.kbvg.nl/grifüerechtentabel e. van een persoon die onvermogend is, een bij of krachtens

de wet vastgesteld grifherecht voor onverrnogenden wordt geheven, indien hij op het tijdstip

waarop het griffierecht wordt geheven heeft overgelegd:

1e een aßchrift van het besluit tot toevoeging, bedoeld in a¡tikel 29 van de Wet op de

rechtsbijstand, of indien dit niet mogelijk is ten gevolge van omstandigheden die

redelijkerwijs niet aan hem zijn toe te rekenen, een afsch¡ift van de aanv-raa1, bedoeld in

artikel 24,lueede lid, van de Wet op de rechtsbijstand, dan wel

2e een verklaring van het bestuur van de raad voor rechtsbijstand, bedoeld in artikel 7, derde

lid, ondcrdeel e, van de Wet op de rechtsbûst¿¡d waaruit bl[jkt dat zijn inkomen niet meer

bedraagt dan de inkomens bedoeld in de algemene maatregel van bestuur kachtens artikel 35,

tweede lid, van die wet;

e. van gedaagden die bij dezelfde advocaat verschijnen en gelijkluidende conclusies nemen of
gelijkluidend verweer voeren, op basis van artikel 15 van de Wet grífüerechten burgerlijke

zaken slechts eenmaal een gez¿.menlijk griffierecht wordt geheven;

De Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid ALGEMENE NEDERLANDSE BO¡ID

vAN NATTTURSTEENBEDRIJVEN ("ABN"), starut¿ir gevestigd te Leusden,

karrtoorhoudende te Harderwijk (3847 LG) aen het ad¡es Ceintuurbaan 2, gebouw 1304, die

in deze zaak domicilie heeft gekozen ten kantore van de heer mr. R.A.A. Duk (de naamloze

vennootschap Ba¡entsK¡ans N.V.), te Den Haag(2514 EA),

De Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid CI\"V VAKMENSEN ("CI\|V"), statutair

gevestigd teUtrecht (3561 GG) en aldaar kantoorhoudende aan het adres Tiberdreef 4, die in

deze zaak domicilie heeft gekozen ten kantore van rnr. H. Aydemir (Schellart Advocaten) te

Utrecht (3512LB), aan het adres Nieuwegracht 3,

De Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid DE NEDERLAI\DSE BOND VOOR DE

BOIIW- EN IIOUT¡IIJ\¡ERIIEID ("FÀ¡-V"), statutair gevestigd te Woerden (3447 GM) en

aldaar kantoorhoudende aan het adres Houttuinlaan 3,

3
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de voomoemde partijen wijwillig in het geding zullen verschijnen waa¡door deze pNtíjen niet per

deurwa¿¡dersexploot worden gedagvaard en opgeroepen;

gedaagde en de voornoemde partijen zullen hierna ook "Gedaagden" worden genoemd

TEIì'EI¡{DB

Te horen eis doen en concluderen, op grond van het navolgende.

1. Inleidins

1.1 De kern van het geschil is het volgende. DI-Stone is een nieuwe werkgeversvereniging in de

Nafuursteenbranche, deels ontstaan uit onmin met het ABN beleid en deels uit onmin en

onvrede met het beleid van de Sociale Partners als geheel. DI-Stone vertegenwoordigt een

belangrijk deel van de grotere werkgevers actief in deze branche. De leden van DI-Stone,

goeddeels voorheen lid van AIIN, kunnen zich niet kunnen vinden in de wijze waarop ABN

omgazt met de belangen in de branche. Mede om die reden heeft een aantal leden van DI-

Stone, de groep die kan worden beschreven als de grotere werkgevers uit de branche wiens

belangen op geen enkele wijze worden behartigd door ABN als Cao-Partij, zich aangesloten in

dit kort geding.

1.2 DI-Stone stelt dat zij een werkgeversvereniging is die onder meer v¿nwege het aantal leden

dat zlj in de Natuursteen branche vertegenwoordigt en het feit dat een groot deel van deze

leden specifieke belangen hebben die thans niet worden behafigd door ABN, een partij is die

niet langer genegeerd kan worden. Omdat regulier overleg en corresponderen niet heeft gcleid

tot enig resultaat, kan DI-Stone niet anders dan zich thans tot UEA te wenden.

1.3 De statuten van DI-Stone en een uittreksel uit het Handelsregister worden overgelegd als

producties I en !). De activiteiten van de leden van DI-Stone vallen onder de werkingssfeer

zoals geformuleerd in a¡tikel 2 van de Natuursteen Cao (looptijd 1 maart 2013 - 28 îebruari

201,4) (proAuctie_1). De uitkeksels uit het Handelsregister van de andere Eisers worden

overgelegd als productie 4.

4
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DI-Stone heeft sinds haar oprichting op allerlei manieren getacht een plek te krijgen aa¡r de

onderhandelingstafel voor de nieuwe Natuursteen Cao. DI-Stone heeft onder meer de drie

Cao-Partijen (ABN, CNV en FNV) aangeschreven, aan wie zi¡' tevens heeft verzocht openheid

van zaken te geven onder andere over de plannen, agenda en doelen met betrekking tot een

nieuwe cao. Het verzoek van DI-Stone om formeel betrokken te worden bij zowel een nieuwe

cao als bij ontwikkelingen binnen de Natuursteen branche gaat verder dan alleen

betrokkenheid bij de totstandkoming van de nieuwe cao, Ook heeft DI-Stone getracht

informatie te ontvangen over de aanwending van gelden binnen de branche via het bestuur van

SFN. Niets mocht baten. DI-Stone werpt zich thans definitief op als Sociale Partner en eist

formele behokkenheid a¿n de cao-tafel. DI-Stone wenst een constructieve samenwerking met

ABN, niet alleen vanwege het belang v¿ur een nieuwe cao die de belangen va¡r alle

ondernemingen in de brmche bor$, ook vanwege het belang vâr een zelßtandige algemeen

verbindend verklaring.

I¡ deze dagvaarding zal DI-Stone aantonen hoe hoog het percentage werkgevers is dat zij

vertegenwoordigt en welke belangen zij hierbij in tegenstelling tot ABN vertegenwoordigt.

Ook zal DI-Stone ingaan op haar pogingen tot betrokkenheid via de Cao-Partijen, onder meer

onderbouwd door conespondentie die zij zal overleggen. Daarnaast zal DI-Stone de vele

(formele en informele) gesprekken die zij met betrokken partijen en personen heeft gevoerd in

kaart brengen. Alle pogingen ten spijt, hebben de Cao-partijen DI-Stone niet toegelaten,

sterker nog, er zijn uiteenlopende maar weinig inhoudelijke noch onderbouwde argumenten

aangevoerd om DI-Stone blljvend te weigeren als partij bij de betueffende onderhandelingen.

Daarbij hebben de Cao-partljen stelselmatig geweigerd om DI-Stone, ondanks meerdere

verzoeken te voorzien van relevante informatie.

Receng op 20 oktober 2014, heeft DI-Stone begrepen dat de Cao-Partijen aan een aantal

ondernemingen uit de branche hebben voorgehouden dat het eindbod voor de nieuwe

Natuursteen Cao (zie ook hiema) dat nu op tafel ligt voor I november 2014 dient te worden

geaccepteerd en dat de Cao-Partijen voomemens zijn om de nieuwe cao (die met

terugwerkende kracht per I maart 2014 in werking dient te keden tot 3l december 2015)

algemeen verbindend te verkla¡en. Omdat het eindbod van 20 oktober 2014 door de leden va¡r

de FNV is afgewezen, heeft ABN op 2l oktober 2014 een nieuw eindbod neergelegd

(productie 5: bericht FNV d.d. 2l oktober 2014) waarover gestemd zal worden tijdens de

ledenvergadering 7 november 2014. Tegelijkertijd hebben een aantal ondernemingen uit de

5
(-)NTVAN(ìiT T I,It) 2fj t)(T, 11',\J



0203016330

I

AlIl45203lees

1.7

1.8

1.9

C/lVl/S/
Law.Tax

sector begrepen va¡ de vakbonden dat de besluitvorming over de nieuwe cao voor 1 november

2014 zal plaatsvinden.

In deze laatste ontwikkelingen zit een bijzonder spoedeisend belang voor DI-Stone en voor

haar leden om feitelijk onmiddellijk betrokken te raken nog voordat er een nieuwe Cao wordt

gesloten en wel om de volgende redenen. Ten eerste is er voor de Cao-Part{jen geen reden om

nu met deze'haast'een nieurve cao te sluiten die met terugwerkende kracht per 1maafiZ}ll
tot 31 december 2015 in werking treedt. DI-Stone kan zich niet aan de indruk ontúekken dat

de Cao-Partljen in de wetenschap van een aanstaand kort geding, alles op alles zetten om

ogenschijnlijk eenvoudig DI-Stone buiten te deu¡ te houden. Zodoende vordert DI-Stone onder

meer aanhouding van de stemming over een nieuwe Cao. DI-Stone twijfelt aan de

representativiteit van zowel ABN als van CNV en FNV bij de totstandkoming van deze Cao

en vordert in dit kort geding tevens îruage in de representativiteitsgegevens van dc vakbonden.

Daarnaast staat vast dat ABN heeft aangekondigd, uitgaande van de totstandkoming van een

nieuwe cao met looptijd tot en met 31 december 2015, deze periode gebruiken om een

modernisering binnen de cao te onderzoeken en uit te onderhandelen. DI-Stone dient ook hier

onmiddellijk en direct bij betrokken te worden, niet in te laatste plaats omdat de belangen van

haar leden niet worden behartigd door ABN en bedoelde ondernemingen geen verhouwen

hebben in ABN als vertegenwoordiger van werkgeversbelangen in de sector.

Ten slotte heeft DI-Stone gehoord dat ABN di¡ect na de totsta¡dkoming van een nieuwe Cao,

een aanvraag tot algemeen verbindend verklaring (AVV) van bepaalde Cao-a¡tik elen zzl

indienen, dit terwijl vastståat dat ABN op basis van de actuele ledenaantallen op geen enkele

wijze kan stellen laat sta¿¡ a¿ntonen datzij ten rninste 600/ovan de werkgevers in de branche

vertegenwoordigt (berekening zoals bedoeld in het kader van telling representativiteit bij
AW). Hoewel vanuit de vakbonden mondeling is ruurgegeven onder de huid.ige

omstandigheden te twijfelen aan de haalbaarheid van een AW a¿¡wazg,is de urgentie voor

DI-Stone en voor haa¡ leden (tevens Eisers) om door tussenkomst van de

Voorzieningen¡echter part'rj te worden bij de Cao feitelijk nog nooit zo groot geweest. Immers,

indien deze vordering in kort gedíng van DI-Stone onverhoopt zou worden afgewezen, wordt

zij gedwongen om \À/eer een nieuwe procedure aan te sp¿urnen door bezwaar te maken tegen de

AVV-aanvraagvan de Cao-Partijen. Eisers hebben gegronde vrees dat ABN feitelük op basis

va¡r achterhaalde cijfers een AW zal aanvragen in de hoop dat DI-Stone en haar Ieden toch
geen actie zullen ondernemen. Daarbij meent DI-Stone, ondanks het feit dat zij en ABN thans

6
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tegenover elka¿¡ st¿an dat het mogelijk moet zijn om tot een gezamenl{jk resultaat te komen

zodaLeen gezamenlijke AW aürvraaghaalba¿¡ moet zijn.

Representativiteit van DI-Stone

1.10 DI-Stone vertegenwoordigt sinds 21 oktober 2014 bljna 40o/o van de werkgevers in de

Natuursteenbranche. Als productie 6 wordt een overzicht overgelegd van de leden van DI-
Stone afgezet tegen alle werkgeve¡s in de bra¡rche hetgeen ook uit hetzelfde overzicht volgt,

tevens bevat productie 6 de mandaten van de leden van DI-Stone. Het grootste deel van de

Ieden van DI-Stone bestaat uit zogenaamde grotere indushiële procesgerichte ondernemingen

uit de branche en het andere deel bestaat uit middelgote ondernemingen. Verwezen wordt

onder meer naar de Eisers 2 tot en met I in deze procedure. Dit gegeven, namelijk dat DI-
Stone een belangrijk deel van de werkgevers vertegenwoordigt en daardoor meer da¡r 500

werknemers in de branche wiens belangen niet door ABN worden vertegenwoordigd, maakt

dat z4 recht heeft op en belang bij om als werkgeversvereniging partij toegelaten te worden bij
een (de) nieuwe Natuursteen cao alsmede bij de gesprekken over de ontwikkelingen en

modernisoring van de Nafuursteenbranche een en ander in de breedste zin vanhet woord.

r.11 Het is essentieel dat DI-Stone onmiddellijk betrokken wordt, niet in de laatste plaats omdat

DI-Stone het merendeel van de grote industriële bedrijven vertegenwoordigt. DI-Stone stelt

dat indien haar input bij deze onderwerpen niet wordt meegenomen via ha¿¡ di¡ecte en

rechtstreekse betrokkenheid, een uitkomst voor de hand li$ die afbreuk doet aan de

concu¡rentiepositie van de bedrijven die DI-Stone vertegenwoordigt. Sterker nog, DI-Stone

meent dat een uitkomst zonder ha¿¡ bet¡okkenheid direct van invloed zal zîjn op de

concurrentiepositie van Nederlandse natuursteenbedrijven in het buitenland. DI-Stone licht dat

verder toe als volgt.

Betrokkenen bii dit seschil

ABN, CNV en FNV

1.12 Het is voor een volledig beeld in deze procedure van belang te v/eten welke organisaties en

personen beFokken zijn omdat hieruit ook volgt dat het voor de fransparantie binnen deze

branche van belang is dat er een andere partij aanschuift. Aan de zijde van ABN zi¡'n

betokken de heer N. Groot (bestuursvoorzitter), de heer W. Slotboom (bestuurslid), de heer L.
Elznga (directeur), de heer G. Agricola (ABN-lid), de heer M. Timmerman (ABN-lid) en de
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heer J. Roosma (ABN-lid). De bij de Natuu¡steenbranche betrokken vakbonden zijn FNV

Bouw, veftegenwoordigd doo¡ de heer P. Roos en CNV Vakmensen, vertegenwoordigd door

de heer R. Heins.

Stichting Sociøal Fonds voor het Natuursteenbedrijf

1.13 ln de collectieve a¡beidsovereenkomst bedrijfstakeigen regelingen voor het Natuursteenbedrijf

("cao BTER Natuursteen") die algemeen verbindend is verklaard tot en met 31 december

2016 zljn nade¡e regels opgenomen voor de uitvoering van sociale fondsen en

premieverplichtingen, zo ook voor de Stichting Socia¿l Fonds voor het Natuursteenbedrijf

("SFN"). De Cao-partijen leveren op basis van de statuten van SFN broductie_])
vertegenrvoordigers die plaatsnemen in het bestuur van SFN. Volgens hetjaarverslagvan20T3

(productie 8) is het bestuur als volgt sarnengesteld: G.L.J. Agricola (ABl.Ð, P.A. Venzelaa¡

(ABN), P.H. Roos (FhIV Bouw) en R. Heins (CNV Vakmensen). DI-Stone heeft vernomen, en

dit volgt ook uit het uitheksel uit het Handelsregister (productie_9.), dat de heer Venzelaa¡ uit

de ABN is gestapt waardoor een vacature lijkt te zijn ontsta¿¡ binnen het bestuur van SFN,

rvelke vacature door DI-Stone kan rvorden vervuld zodra zij is toegelaten tot de Cao-tafel en

Cao-Partijen.

Centrum Nøtuursteen

1.14 Het Centrum Natuursteen is sinds 2004 als stichting ontstaan en was de opvolger van het

Bedrijfschap Natuursteenbedrijf, dat vanaf 1954 tot en met 2003 aúief was. Het voert te ver

om in dit kort geding alle details over het Centrum Nafuursteen uiteen te zeften- Wel is van

belang te onderstrepen dat de activiteiten van het Centrum Natuursteen op hoofdlijnen

overeenkomen met de activiteiten van het hierna te bespreken BranchePlatform Natuursteen,

Het Centrum Natuursteen is aldus gesneuveld voor een nagenoeg identieke insta¡rtie met

dezelfde doelen, Het faillissement van het Centum Natuursteen is uitgesproken op l5 april

2014, op initiatief van de toenmalige Ra¿d van Toezicht (bestaande uit: H.A. van der Spek,

n¿rmens CNV Vaknensen, W. Slotboom namens ABN, R- Baars namens FNV Bouw en G.J.

van der Velden n¿Lmens ABN. DI-Stone overlegt in dat kader een aßch¡ift van het eerste

faillissementsverslag met insolventienummer F.09114/324 en gedateerd 22 mei 2014

(nro¿ucUe-IlÐ. De directeur van het Centrum Natuursteen was de heer W. van Rooij, thans

onder meer adviseur va¡r DI-Stone. De heer Van Rooij is tevens een van de oprichters van de

Stichting Kenniscentrum Steen (zie hierna). DI-Stone is zeer teleurgesteld in de wijze waruop

ABN in haar openbare uitlatingen spreekf over het Centrum Natuursteen, over de redenen
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wa¿uom het Centrum Natuursteen failliet is verklaard en over de wijze waarop de heer Va¡r

Rooij heeft gefunctioneerd. ABN gazt zelfs zover door zonde¡ enige onderbouwing de

suggestie te wekken binnen de Natuursteenbranche dat het faillissementzou zljn veroorza¿kt

door de heer Van Rooij. ABN sch¡oomt daarbíj niet om bijvoorbeeld in haar nieuwsbrief van

apnl2014 (productie 11) de or{uiste suggestie te wekken dat DI-Stone en de heer Van Rooij

menen gelden op te kunnen eisen van het failliete Centrum. Niets is namelljk minder waa¡.

l.1s DI-Stone hecht er rvaarde aan de activiteiten van het Centrum Natuursteen kort aa¡r te stippen:

i ' I 5 ' i Opleidingen voor werknemers en ondernemers in de natuursteensector:

. Brede opleidingen volgens WEB

. Korte cursussen en tainingen conform cAo Natuursteenbedrijf

. Omscholing van toetreders tot de sector

1.L5.2 Kennis en promotie van het vakmanschap:

' Nieuwe onderwiisconcepten w.o. e-leren en Persoonlijke leerbudgetten
. Vernieuwen leermethoden door ICT
¡ Betere aansluiting onderwijs op praktijk in alle type bedrijven
. Ouderenbeleid, verbreding inzetbaa¡heid, sociale Innovatie

1 .15.3 Voorlichting en frontoffice sector voor:
¡ lntern sector: ondernemers en werknemers in brede zin
r Extern: bevorderenjuiste toepassingen van natuursteen door vakbedrijven

1.15.4 Arbeidsomstandigheden: uitvoeren projecten en in¡ovatie

l.l5'5 Techniek en technische, voorlichting en promotie, klachtenbehandeling, kwaliteits- en
Milieuzorg en lnnovatie in brede zin (versterken bedrijven en verb¡eden vakmanschap).

B r a n c h eP I atfo rm Nat u ur s te e n

1-16 Met ingang vanZ2januari 2014 (zeer kort na de oprichting van het Kenniscentnrm Steen, zie

hiema) is de Stichting BranchePlafo¡m Natuursteen opgericht ("BpN,'). BpN houdt zich (zie
ook uittreksel Handelsregister productie 12) bezig met opleidingen voor werknemers en

ondememers in de natuursteensector; kennis en promotie van het vakmanschap; voorlichting
over scholing, opleiding en onderwijs; en arbeidsomst¿ndigheden. Deze activiteiten lijken
nageno€g volledig op de activiteiten va¡ het gesloten Centrum Natuursteen. Bestuurders van

deze stichting zgn d,e (hiervoor reeds genoemde personen) heer P. Roos (voorzitter), de heer

R' Heins (secretaris) de heer W. Slotboom (2'voorzitter), de heer J. Roosma (penningmeester)

9
0NTVAN(ìST TIJD 2ÍJ, t)KT, 11:\3



0203016330

/^11145203/ees

C/M/S/
Law.Tax

en de heer L. Elzinga (manager-secretaris). Het is DI-Stone opgevallen dat BPN sinds haar

oprichting een aanzienlijk aantal subsidieaanvragen gedaan bij het Hoofclbedri¡'fschap

Ambachten getuige de als productie 13. overgelegde aÍÌnwagen. De subsidieaÍrnwagen worden

beoordeeld door de Commissie Natuursteenbedrijf IIBA. DI-Stone wenst volledige openheid

te krijgen in de besteding van deze subsidiegelden door BPN enzal deze informatie mede via

haa¡ leden bij BPN opvragen.

|.17

H o ofd b e dr ijfs c h øp Am b ach t e n

Het HBA is een PBO dat met inga.tg van I januari2015 zal zljn opgeheven- De publieke taken

gaan Per genoemde datum over n¿ur het ministerie van Economische Zaken en de publieke

middelen van het HBA gaan na¿¡ de Staat. Dit volgt uit het wetsvoorstel tot wijziging van de

Wet op de bedrijfsorganisatie dat thans bij de Eerste Kamer in behandeling is. Om deels te

voorzien in het gat dat wordt achtergelaten met de opheffing van HBA, is het Centrum voor

Ambachtseconomie opgericht (zie productie 14, print van de website va¡l dit centrum).

1.1 8

C o mmis s ie N at u urste e n b edr ìjf HBA

Zoals hiervoor kort is aangegeven, beoordeelt de Commissie Natuu¡steenbedrijf HBA onder

andere de subsidíeaanvragen uit de branche. De volgende personen zijn lid van de Commissie

Natuursteenbedrüf FIBA: G.L.J. Agricola, R. van Dijk, L. Elzinga, G.D.A, Grillo, p,H. Roos,

J. Roosma en M. Timmerma¡1. De gelden behoren toe aan het Natuursteenbedríj{ per 3l
december 2013 stond een bedrag van ruim EUR 550.000 als positief saldo (zie productie l5).
Met de ophefFrng van het IIBA komen resterende gelden toe aan de Staat. DI-Stone stelt vast

dat het budget va¡r FIBA is uitgegevcn aan de subsidiee'nvragen van de Cao-partijen en de aa¡r

hen gelieerde organisaties.

1.19 DI-Stone vermoedt dat alle hiervoo¡ bedoelde subsidieaanvragen van BpN die in tot¿al een

bedrag van EUR 200.000 overschrijden, waarschijnlijk zijn toegekend. DI-Stone merkt daarbij

op dat de personen die lid zljnvan de Commissie Natuu¡steenbedrijf HBA vrijwel allema¿l

dezelfde personen zgn die in het bestuur zitten van ABN, van SFN, Cao-partijen bij de

Natuursteen en BPN. DI-Stone wil hier geen makkelijke conclusies aan verbinden maæ zij
meent dat het minstens opmerkelijk is dat de belangen van de beheffende organisaties

allemaal volledig met elkaar verweven zijn. Nu de betreffende personen, zie ook hiem4
meerdere malen hebben getoond niet transparant te opereren althans deze informatie niet met

DI-Stone noch met anderen binnen de branche te willen delen, zal DI-Stone uiterlijk 24

0NTVAN(]SI TIJt) 2B,t)KT, l1:53
10



020301{i330

AlII45203/ees

C/lVl/S/
Law.Tax

oktober 2014 eer' WOB-verzoek indienen bij het HBA teneinde onde¡ meer te achterhalen

welke organisaties/ondernemingen binnen de Natuursteenbranche en voor welke bedragen

over de afgelopen jaren sinds 2012 subsidieaanvragen hebben ingediend bij voornoemde

commissie, welke aânvragen zljn afgewezen en welke aanvragen zijn toegewezen. Het

antwoord op het WOB-verzoek is ook bedoeld omiruzge te krijgen in de reglementen en/of

argumenten die zijn gehanteerd bij toewijzingen en aivijzingen- In FIBA-Commissie werd

door ABN-directeur Elzinga eind 2013 meegedeeld a;arn aaÍtwezige medewerkers Cenbum

Natuursteen dat er geen behoefte was zun voorstellen voor projecten omdat de resultaten van

de door de Sociale Pa¡tners ingestelde taskforce dienden te worden afgewacht. Het rapport van

deze taskforce is echter nooit aan de sector opgeleverd, tenvijl vergaande besluiten werden

genomen waaronder het opheffen van het Centrum Natuursteen met een grote

kapitaalvernietiging. DI-Stone vordert in dit kort geding tevens een afschrift va¡r deze

rapportage.

1 .20 DI-Stone heeft vastgesteld dat SFN zelf ook een subsidieaanwaag heeft ingediend bij bríef van

23 december 2013 voor een bedrag van EUR 242.000 ten behoeve van

Bedrijfsgezondheidszorg (produgËg-1É). Deze aanvrazg is om twee redenen opvallend. Ten

eerste omdat SFN een positief saldo van EUR 1 .027 .296 heeft wa¿¡door het niet voor de hand

ligt dat zij elders gelden ophaalt die door het HBA aan andere zaken hadden kumen (en

moeten) worden besteed. Ten tweede omdat naår weten va¡ DI-Stone, SFN noch Corda¡es

beschikken over de adresgegevens van de personen (werknemers) die voor een

Bedrijfsgezondheidszorg-onderzoek dienen te worden uitgenodigd, DI-Stone vraag! zich af

hoe de gelden zijn of worden besteed. Ook is het Di-Stone niet duidelijk welke taken SFN

samen met Stichting Arbouw heeft ontwikkeld, bij welke bedrijven en bij welke werknemcrs,

en hoe zich dit verhoudt tot onderzoeken die werkgevers via de door henzelf gecontracteerde

arbo-dienst laten uitvoeren. DI-Stone heeft geen verslaglegging hierover gevonden op de

website van SFN en vordert in dit kort geding een afsch¡ift van de overeenkomst tussen SFN

en Stichting Arbouw, van de communicatie en stukken vanuit SFN aan ondememingen in de

sector in de breedste zin van het woord alsmede stukken waaruit de besteding van de gelden

blükt.

S I ichting Ke n n is c e ntr um Stee n
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1.27 Met ingang van 29 mei 2013 is de Stichting Kenniscentum Steen opgericht met als doel het

ondersteunen vân vakbedrijven (ambachtelijk en/of industrieel werkend) om zich te

onderscheiden door vakwerk in product en diensten in het algemeen maatschappelijk belang,

alsmede het behoud var een kenniscentrum voor nahrursteen en andere steenachtige

producten. Bestuurders van deze stichting zijn de heer W. van Rooij, de heer J. Vijftigschild

en de heer P. Geleijnse (als productie 17 wordt overgelegd een uittoeksel uit het

handelsregister van deze stichting. Als produqtie 18 wordt overgelegd een uitd¡aai van de

rvebsite van Stichting Kenniscentrum Steen over þ2al e¡1f5ra¡n. AIs productie 19 wo¡dt

overgelegd de Nieurvsbrief van oktober 2013 van Kenniscentrum Steen en als productie 20

wordt overgelegd de Nieuwsbrief van december 2013 vat Kenniscenkum Steen en als

productie 21 wordt overgelegd de Nieuwsbrief van februari 2013 van Kenniscentrum Steen.

7.22 Bedrijven die het Kermiscentum Steen inschakelen zijn onder meer leden van DI-Stone.

Echter, ook andere, niet georgaliseerde, bedrijven schakelen de expertise van het

Kenniscentrum Steen in. Het be1reft hier activiteiten die tegen betaling kururen worden

afgenomen (zogenaamde Profijt-activiteiten) waarbij wordt opgemerkt dat het activiteiten zijn

waarvoor zowel ABN als de vakbonden geen belangstelling hadden in 2012. Terzijde wordt

benadrukt dat bij het overleg tussen DI-Stone en ABN n Z0L3 hetgeen ook volgt uit notulen,

door ABN is aangegeven geen bezwau te hebben tegen de uiwoering van bedoelde

activiteiten door het Kenniscentrum Steen voor de sector.

Belang van DI-Stone om toegelaten te worden tot Cao-partijen

1.23 DI-Stone stelt dat het in het belang van de Natuwsteenbranche is als zij als vertegenwoordiger

van een belangrijke groep ondernemingen uit deze branche, één van de Cao-partijen en

daarmee één van de Sociale Pa¡tners wordt. DI-Stone stelt dat dit de hanspa¡antie binnen de

b¡anche zal vergroten gezien haa¡ werkwijze die zij binnen deze gremia zal introduceren,

hetgeen haar ook meerdere malen door haar leden en achterban is gevraagd te bewerkstelligen.

Daarbij meent DI-Stone dat het aantal ondernemingen dat wenst dat DI-Stone hun belangen

vertegenwoordigt binnen de branche en dus ook bij de totstandkoming van nieuwe cao's en

ontwikkeli¡gen in relatie tot nieuwe cao-bepalingen, niet zoma r door de huidige Cao-Parti.¡'en

terzijde kan worden geschoven. Ook uit vaste jurisprudentie volgt dat zelfs een ledenaantal

van 25Yo voldoende is orn door tussenkomst van de rechter een plaats aan de cao-tafel af te

dwingen. DI-Stone vertegenwoordigt thans 40% en dit aantal is stijgende.

0NIVAN(:ìST TIJi) 2i], (iKT, 11 :53
t2



t)2t)3(] tbll(]
Alll45203lees

C/lVl/S/
Law-Tax

1.24 DI-Stone stelt en dit wordt door Eisers onder nummers 2 tot en met I beaamd, dat het nog niet

veel is voorgekomen binnen Nederla¡rd dat ondernemingen zich zo expliciet afkeren van een

werkgeversvereniging. Dat is echter in de natuursteenbranche wel aan de hand, grote

ondernemingen en a¡rdere leden va¡ DI-Stone kun¡en zich volstrekt niet vinden in de

ma¡sroute die ABN met CNV en FNV bewandelt. Het is een route die nu al heeft geleid tot

verdeeldheid bi¡rnen de branche en DI-Stone stelt dat zlj dit tü door middel van haa¡

bebokkenheid ka¡r keren. Zij benadrukt tevens dat zij er alles aan z.al doen om de

verhoudingen tussen partijen te normaliseren en te werken aan een constuctieve

samenwerking ten behoeve van de sector. DI-Stone verwacht dat ABN zich op dezelfde wíjze

hiervoor sterk zal maken.

NOA
1.25 Er is een andere ontrvikkeling al enige tijd gaande die ma¿kt dat DI-Stone een spoedeisend

belang heeft op om de kortst mogelijke termijn als nieuwe Cao-partij toegelaten te worden

opdat dit haar de gelegenheid geeft volledige inzage te krijgen in dc agenda van de huidige

Cao-Partijen. DI-Stone heeft begrepen dat er (verregaande) gesprekken zíjn gevoerd door

ABN, FNV, CNV en de rverkgeversorganisatie Nederlandse Ondernemersvereniging voor

Afualbedrijven ("NOA") om de Natuursteen Cao en de Afbouw Cao (waarvan NOA Cao-

partij) op enig moment samen te voegen.

|.26 DI-Stone kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de ¡eden wa¿¡om er wordl/is gezocht naar

een sâmenwerking tussen ABN en NOA is omdat de ABN een eigen cao zelfstandig niet AVV

kan laten verklaren, hoewel ABN eerst nog een poging lijkt te willen doen om te komen tot .

Vaststaat dat het ledenaantal va¡ ABN reeds enige tijd af neemt en deze lt¿n zal zich zeer

waarschljnlijk ve¡de¡ voorbetten. Een uitweg voor ABN zou kunnen zrjn dat aansluiting wordt

gezocht met de Afbouw Cao. Ook ENV en CNV hebben zich in hun nieuwsbrieven positief

opgesteld ten aanzien van het voornemen om de Cao's sa-men te voegen, aangezien dan een

breder draagvlak wordt bereikt. Een gezarnenlijke Afbouw / Natuu¡steen Cao is dan ook een

logisch eindpunt gelet op de motieven van de betokken Cao-partijen. DI-Stone ligt dat in de

dagvaarding verder toe.

Ontstaan van DI-Stone

DI-Stone is ontstaan op 4 maart 2013. Na¿st de redenen die zijn besch¡even in de inleiding,

was een andere directe aanleiding voor de oprichting van DI-Stone namelijk het gegeven dat

de Sociale Pa¡tners (zijnde ABN, CNV en FNV als vertegenwoordigers van de cao-partijen in

1.27
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het besturu van SFN), geen betrokkenheid meer wilden hebben bij bepaalde activiteiten van

het Cenhum Natuursteen. De oprichters van DI-Stone en een relevant deel van de werkgevers

bi¡rnen de Natuursteenbranche wa¡en van mening dat de zogenaamde Profijt-activiteiten wel

dienden te worden voortgezet. Ook had deze groep specifieke ideeen over de wijze waarop

projecten binnen de branche efüciënter en eflectiever konden worden uitgevoerd en waren er

uitgesproken plannen rnet als doel te komen tot een duurzame en innovatieve werkrvijze

bin¡en de branche. Omdat de gedachten over deze onfwikkelingen binnen het (toenmalige)

bestuur va¡r ABN niet op één lijn lagen, rverd DI-Stone door één van de ex-bestuursleden van

ABN opgericht.

1.28 Na haar oprichting heeft DI-Stone niet stil gezeten en is zij voortvarend te werk gegaan. Ter

illustratie daarvan overlegt DI-Stone als productie 22 haa¡ eerste nieuwsbrief, de DI-Flits I

van 15 maart 2013 waarin zlj zícluelf presenteert en waa¡in zij aan de Natuursteenbranche

bckend heeft gemaakt waar z4 voor staat en wat haar plannen zljn voor de branche. DI-Stone

heeft moeten vaststellen dat zij wijwel door iedereen uit de branche met enthousiæme is

ontvangen met uitzondering van ABN. Het enthousiasme blijkt niet alleen uit de positieve

reacties die de leden van DI-Stone hebben gekregen maar uiteraa¡d ook uit het steeds verder

groeiende a¿¡rtal leden. Werkgevers die vaststellen dat DI-Stone transparant opereert en haar

oren te luister legt bij leden/achterban en de branche. Als producties X Um X overlegt DI-
Stone

1.29 ABN heeft echter, zie bijvoorbeeld productie 23, in haar nieuwsbrief in nietmis te versta¡e

bewoordingen zich negatief uitgelaten over DI-Stone en over de personen behokken bij DI-

Stone.

DI-Stone in sesnrek te komen met FNV en ABN

1'30 Als productie 24 legt DI-Stone een afsch¡ift over van haa¡ brief van 5 september 2013 aan de

CNV en FNV wa¿¡in zij heeft aangegeven wat de achtergrond van haar ontstaan is, dat er een

kmovatie Cenkum is opgericht en dat innovatie en duurzaamheid de belangrijkste speerpunten

zijn. Ook werd in de brief benadrukt dat DI-Stone wenste samen te werken met ABN en met

de CNV en FNV en dat zij laatstgenoemden uitnodigde voor een kennismakingsgesprek.

Na¿r a¿nleiding van de verzoeken van DI-Stone om met elka¿¡ te spreken over de plannen die

DI-Stone heeft voor een nieuwe cao en voor de Natuursteenbranche en om te komen tot een

1.31

(:)NIVAN(ìiI T iJ t) 2B |]KI 1 i : 53

T4



02{]30 r6330

ALIL45203/ees

C/lVl/S/
Law. Tax

gedachtewisseling over diverse branche gerelateerde onderwerpen, heeft er een overleg

plaatsgevonden tussen DI-Stone, CNV en FNV op 25 oktober 2013. De overleggen en

gesprekken hebben er echter niet toe geleid dat DI-Stone behokken is geraakt bij de

onderhandelingen over een nieuwe cao, noch is DI-Stone in de gelegenheid gesteld om

inhoudelijþ via de Cao-partljen, bij te dragen aan de on¡wikkelingen in deze branche.

132 Afgezien van het contact dat DI-Stone heefr gezocht met CNV en FNV direct na haar

oprichting rnaar ook daam4 heeft DI-Stone getracht in gesprek te komen met ABN over de

noodzakeliike vernieuwìngen in de branche. DI-Stone beschrijft in deze dagvaarding welk

contact zij met ABN heeft gezocht en heeft gehad alsmede de wijze wa^arop ABN íntern en

extern heeft gereageerd op (het bestaan van) DI-Stone.

1.33 Uiteindelijk heeft Dl-Stone geen andere optie gezien dat de Cao-Partijen bij brieven van 17

september 2014 (expliciet) te verzoeken om toegelaten te worden tot de (toen nog) lopende

onderhandelingen voor de nieuwe Natuursteen Cao. Dit verzoek is niet gehonoreerd. Ten

eerste werd de juistheid van de stelling van DI-Stone dat zij brjna 40% van de lverkgevers van

de branche vertegenwoordigt, in twijfel getrokken. Het staat vast dat het voor de Cao-Partijen

wij eenvoudig is om de leden van ABN (stand per 1 oktober 2014) te vergelijken met de

werkgeverslijst die bekend is bij Cordares en te vergelijken met de lijst van alle werkgevers uit
de bra¡rche. Hieruit volgt in ieder geval dat het ledenaantal van ABN op basis waarvan zij n
maart 2013 een A.V.V. heeft aangevraagd voor de laatste Naluu¡steen Cao va¡ 6I,44%o is

gedaald (op basis van de gegevens die DI-Stone tot haar beschikking heeft) onder 50%.

1.34 DI-Stone heeft meerdere malen ABN, CNV en FNV gevraagd om trzzge te geven in de

agenda en doelen met bet¡ekking tot een nieuwe Natuursteen Cao, dan wel de plannen die de

Cao-partijen hebben binnen de sector. ABN, CNV en FNV hebben structu¡eel geweigerd om

DI-Stone toe te laten aan de onderhandelingstafel. Ook hebben genoemde partijen geen enkele

informatie a¿n DI-Stone versfrekt, zonder nota bene toe te lichten waa¡om zij bier niet volledig

transparalt over willen zijn. Ook heeft DI-Stone meerdere malen SFN verzocht op openheid

van zaken te geven. Uiteindelijk heeft SFN terwijl haa¡ bestuursleden dezelfcle zijn als de

vertegenwoordigers van ABN, CNV en FNV doodleuk DI-Stone verwezen naar het loket va¡
de Cao-Partíjen die vervolgens ook niet thuis gaven.
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1.35 Zoals hiervoor ook is benadrukt, heeft DI-Stone, hoewel zij dit voor I 7 septembe r 20L4 niet zo

expliciet heeft verzocht, meerdere malen en op verschillende manieren sinds maa¡t 2013,

getracht betokken te worden bij de gesprekken en onderhandelingen voor een Natuursteen

Cao enlof plannen van de Cao-Partners voor deze branche. Daartoe heeft DI-Stone meerdere

gesprekken gevoerd met CNV en FNV.

1.36 Nu met name ABN en FNV expliciet hebben aangegeven DI-Stone niet toe te zullen laten tot
de gesprekken over een Nahrursteen Cao, noch bereid zijn op enige andere wijze DI-Stone te

betrekken of te informeren, ziet DI-Stone geen andere mogelijkheid om haar vorderingen in
kort geding aanhangig te maken. Daarbij voelt DI-Stone zich bijzonder gesteund doordat een

deel van haar leden bereid zijn de vorderingen van DI-Stone kacht bij te zetten en tevens

Eiser te zljn in dit Kort Geding. Uitera¿¡d hebben deze Eisers ook een zelfstandig belang dat

DI-Stone Cao-Partij wordt nu hun belangen niet worden behartigd door ABN en zij ook geen

vert¡ouwen hebben in de vertegenwoordiging door ABN.

2. DI-Stone leden en modernisering Cg

2.1

Onderscheid met ABN leden

Uit de hiervoor overlegde lijst met narnen van leden blijkt dat de ondernemingen die lid zijn
van DI-Stone kunnen worden besch¡even als zogenaamd grote ondernemingen en middelgrote

ondernemingen. Dat blijkt onder meer ook uit de aa¡rtallen werknemers die in het overzicht
zijn opgenomen. Onder de (nog resterende) leden van ABN bevinden zich veelal kleinere
bedrijven met, vanzelfsprekend, andere belangen.

2.2 DI-Stone stelt dat zij een belangrijke (zoals bedoeld in jurisprudentie) werkgeversvereniging
is- Niet alleen vanwege het aantal leden, maar ook omdat zij bedrijven vertegenwoordigt die
bewust voor DI-Stone hebben gekozen als vertegenwoordiger in de branche met het oog op
belangen die zo kenmerkend zijn voor deze groep. Een goed voorbeeld hiervan is de impact
van een nieuw salarisgebouw en nieuwe functieomschrijvingen v/aar op dit moment a¿n

gewerkt wordt' Een ander voorbeeld is de impact van een samenwerking met de Noa- De
grotere productiebedrijven behoren niet tot de leden van de Noa. Het merendeel van de leden
van de Noa bestaat uit stukadoo¡s en vloerensmeerd,ers. Dit betreft een andere bedrijfstak dan
een productiebedrijf. Nog een ander voorbeeld betreft de gelden die door het IIBA en SFN
besteed worden vooral gericht zijn op zaken die de grotere bedriiven niet aangaan.
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ABN leden keren zich expliciet af van ABN

DI-Stone heeft direct na haar oprichting vastgesteld dat een deel van de ABN leden ha¿r

lidmaatschap heeft opgezegd en zich heeft arngesloten bij DI-Stone. Bin¡en een aantal

ma¿nden vertegenwoordigde DI-Stone reeds 20Yo van de branche. Dit a¿ntal is gaandeweg

gestegen tot 40Yo en DI-Stone vertourvt er op, mede op basis van uitlatingen van

verschillende ondernemingen, dat dit aantal nog meer zal toenemen en dat zij in 2015

minstens 50Yo van de bra¡che vertegenwoordigt. DI-Stone is door meerdere ABN leden

benaderd met de v¡ael op rvelke wijze zij hun lidma¿tschap dienden te beeindigen en tegen

welke datum. DI-Stone ¡ealiseert zich dat opzegging tijdens een kalenderjaar veelal inhoudt

dat een onderneming nog lid is tijdens dat kalenderjaar.

Alleen onder bijzondere omstandigheden heeft een opzeggtng met onmiddellijke ingang

effect. Artikel 6.3 van de statuten van ABN (productie 25) voorziet in een dergelijke

opzegging. DI-Stone is zich er van bewust dat meerdere ex-ABN leden zich expliciet hebben

afgekeerd van ABN vanwege de niet transparante wijze van opereren door ABN, vanwege de

verschillende en elka¿¡ bijna tegensprekende signalen die ABN heeft afgegeven in het licht

van een nieuwe Natuursteen Cao en vanwege het feit dat ABN DI-Stone geen rol gunt als

Sociale Partner binnen de Cao en binnen SFN- DI-Stone benadrukt dat voorzover ABN zou

betogen dat ABN leden die in2014 hebben opgezegd op grond van de Vy'et Cao toch dienen te

wo¡den beschouwd als leden die meetcllen voor het representativiteitsaantal van ABN, dit
verweer dient te worden gepasseerd. Het is aannemelijk dat in een bodemprocedure een

rechter zal oordelen dat ABN geen 'gebruík' kan maken bij het vaststellen van het aaltal leden,

van de betreffende ondernemingen en dat de situatie die ABN heeft veroona.aJ*. binnen de

branche voor haar ex-leden voldoende zwaarwegend is om het fidmaatschap met

onmiddellijke ingang als beäindigd te beschouwen. De ondememingen uit de bra¡che zijn niet

op zoek naar een mogelijkheid om hun werknemers a¡beidsvoorwaarden te ontnemen. Zij
menen dat het de gehele sector en deze specifieke groep ondernemingen dient als DI-Stone als

vertegenwoordiger van hun belangen direct betokken is blj de nieuwe cao, niets meer en niets

minder.

Modernisering Natuursteen Cao
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DI-Stone heeft enerzijds omdat zij varwege haar jarenlange ervaring in de branche concrete

ideeen en anderzijds omdat zlj grote waarde hecht aan de input van haar leden, in mei 2014

een enquête gehouden onder haar leden. Deze enquête die door een groot deel van de leden

van DI-Stone is ingewld en van opmerkingen voorzien, geeft. azn op welke onderwerpen de

leden een veranderingen zouden wensen binnen de branche, hetgeen zich uiteraa¡d dient te

vertâlen in een rvijziging van de Nahrursteen cao. De ingevulde enquête wordt als productie

þ overgelegd.

Andere voorbeelden van de door DI-Stone en haar leden gewenste modernisering blijkt uit het

volgende:

een urensysteem waarin een werknemer een X aarrtal uur per jaar dientte werken en dat

het da¿dwerkelijke aantal gerverkte uren op dit aantal afgeboekt wordt. Dit zorg¡ ervoor

dat er meer flexibiliteit is bij zorvel rverkgever als werknemer in drukke tijden. Hierdoor is

er mesr behoud van werkgelegenheid en is er minder snel noodzaak om werknemers te

ontslaan en deze weer in drukkere tijden aan te nemen. Dit systeem is reeds vijfjaar
ingevoerd bij een DI-Stone lid, die in crisistijden dankzij dit systeem geen personeel heeft

hoeven te ontslaan;

o

het huidige ouderenbeleid wordt niet ervaren als een echt beleid. Immers, het huidige

beleid betekent niets meer dan alleen een aantal (extra) w[je dagen in de CAO. DI-Stone

en haar leden wensen de gelden die met deze dagen gemoeid zijn, in te zetten voor: (i)

behoud van de mensen op de werkplek door scholing, (ii) door de werkplek aznte passen

en (iii) te investeren in het lichter maken van werk. Hierdoor wordt het personeel

behouden en geldt dat indien er nieuwe oudere medewerkers wordt aangenomen, niet

direct een extra kostenpost ontstaat van een groot aantal wije dagen;

een andere inzet van SFN gelden. DI-Stone en haa¡ leden wensen meer betrokkenheid van

werkgevers en werknemers wÍutr het gaat om de inzet van SFN gelden. Dit kan met de

huidige technologische middelen door een aantal projecten te formuleren en daarop input

te laten geven. Tevens dient op de website de voortgang gepubliceerd te worden en

daarmee ook de fuansparantie van het fonds;

a

a
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nu de SFN gelden ook minder worden, lryensen DI-Stone en haar leden een combinatie

best¿ande uit een bijdrage vanuit SFN en een bijdrage uit de bedrijven. Immers, indien

bedrijven zelf moeten investeren, zal het nut van een project ook beter ingezien worden;

en

DI-Stone en haar leden wensen meer vrijheid tussen werkgevers en werknemers waar het

gaat om invulling geven aan de verplichtingen voortvloeiende uit de CAO. De CAO dient

hierblj meer als een leidra¿d. Indien in de CAO bijvoorbeeld rvordt bepaald wat de

loonsomstijging is, zal tussen werkgever en werknemer besproken worden hoe dit ingezet

gaat worden.

1'7

2.8

2.9

DI-Stone oriënteert zich zeer breed over het ondenverp modernisering van de Cao en is
bijvoorbeeld ook bijzonder te spreken over de insteek va¡r HsArbeidsvoorwaarden die de

contouren van een zogenaamde ICao voorstaan.

Samenvoegen Afbouw / Natuursteen Cao

Zoals hiervoor aangegeven heeft DI-Stone uit diverse bronnen vernomen dat er vergaande

plannen zijn om op temrijn tot een gezamenlijke Afbouw / Natuwsteen Cao te komen. Het

sterke vermoeden van DI-Stone dat er plannen zijn om tot een gezamenlljke Afbouw /
Natuursteen Cao te komen, komt niet uit de lucht vallen. DI-Stone licht dat in het

hiernavolgende toe.

Bewi_is / aanwiizinsen

Allereerst hebben de bonden, FNV en CNV, in hun nieuwsberichten concreet melding

gemaakt van de plannen die bestaan om de cao's samen te voegen:

Nieuwsbrief d.d.20 mei20l4 van CNV:

" Mogeliike samenwerking seclor Naluursteen en sector Afbouw teerpt schaduw vooruil.

ABN Natmtrsteen heeft aangegeven, dat ztj met de werkgevers in de AJbouw NOA) in gesprek
zijn- Op het terreín van de arbeidsvoorwaarden zijn ABN en Natuursteen en NOA van plan om
verder te gaøn samenwerken. NOA en ABN Natuursteen gaan samen oplopen in de
modernisering van de cøo's. In de toekomst zou dit mogelijk hunnen leiden toi het in elkaar
schuiven van de cao's Natuursteen en A-fbouw. CNV vahnensen zíet in deze ontwittk"ttng
kqnsen voor de werkzemers in de natuursteensector- Een cao met een breed draagvtak komt
ook aan de werlçtemer ten goede. Het onderzoek naar modernisering gaat in het komende iaar
ziin beslag krijgen. Om geen gaten te laten vallen, gaan ABN Natuursteen en vakbonden

0NTVAI]Iì3I IIJD 2|] (JKT, l1:53
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verder met de onderhandelingen van de cao voor 201 4. Naar verwachting zal het gaan om een
cao meleen korte looptíjd (ot 3l december27l4). In eenyolgende cao zou dan eenvolgende

Natuursteen."

Nieuwsbrief d.d.23 mei2014 van FNV

"Modernisering

ABN Natuursteen is met de werkgevers in de AJbouw (NOA) in gesprek Ze willen
samenwerken bij de modernisering van de cao's. In de toekomst zou dit mogelük lqtnnen leiden
tot het ín elkaar schuiyen van de cao's Naluttsteen en A-lboz¿w.

FNV Bouw vindt een samenwerking tussen de sectoren Natuursteen en AJbotrw positíef. Wii
willen dan ook ëén cao voor beide sectoreru Een cao met een breed draagvlak is ook voor
werløemers van belang.

Het onderzoek naar een moderne. cao zal dit jaar plaats vinden. Tegelijk onderhandelen we
over de cqo voor 2014, omdat de huidige cao is afgelopen op I maøt jl.',

Nieurvsbrief d.d.26 juni2014 van CNV:

tr

hebben vakorgønisaties geopperd om ook de mogelijkheid van samenwerking met betrekking
tot controle op de naleving in dat onderzoek le betrekken.,'

2.10 Ook ABN heeft in een recent nieuwsbericht laten doorschemeren dat bij de totstandkoming

van een nieuwe cao alles open ligt en bespreekbaar is, inclusief de reikwljdte van de

werkingssfeer:

Nieuwsbrief d.d. 1 oktober 2014 van ABN

"Modernisering cao

Wer kqr o ep Mo dern is e r inq CAO

werkingss.feer. Hierbij wordt een externe deskundigheid ingeschakeld. Vertegenwoordigers
van ABN, FNV en CNT gaan dit voortvarend oppakken en (verder) uinterl<zn nadat er een
definitief akkoord is bereikt over de CAO 2014-2015."

De nieuwsbrieven worden overgelegd als productie 27.

Di-Stone heeft daarnaast rechtstreeks van een lid van ABN vernomen dat ABN (en de bonden)

in intensief overleg met elkaa¡ zijn om een samenvoeging van Cao Natuursteen en Cao

2.11
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Afbouw te onderzoeken. DI-Stone heeft een presentatie d.d. 24 juni 2014 ontvangen van de

Adviesgroep Afbouw / Nah¡ursteen. De presentatie wo¡dt overgelegd als productie 28.

2.I2 De Adviesgroep Afbouw / Natuursteen bestaat uit leden van de bonden, ABN en NOA en DI-

Stone is ervan overtuigd dat deze Adviesgroep is opgesteld - zoals de naam al doet vermoeden

- om te onderzoeken of en op welke wijze een gezamenlijke Natuursteen / afbouw Cao

mogelijk is. Een wervingstekst van FNV aan leden om deel te nemen aan de Adviesgroep

Afbouw / Natuursteen wordt overgelegd als productie 29.

2.13 Uit de presentatie en met name onderstaande pagina (uit productie 29) volgt dat partijen

(NOA, ABN, FNV en CNV) sinds 23 juni 2014 zeer regelmatig overleg hebben over een

samenvoeging en hun analyse/conclusies vervolgens presenteren aan de Cao-partijen. De

planning stekt tot het einde van2014. Ergens in oktober 2014 zou het "Go / No go moment"

plaatsvinden. DI-Stone vermoedt dat het hier het moment beteft waarop besloten wordt ol
wanneer en op welke wijze de Natuursteen / Afbouw Cao's samengevoegd worden.

M.rE#lnrbbrMh!ãr

Verzoek tot ope4heid van zaken
2.14 DI-Stone heeft de bonden en ABN geconfronteerd met de voornoemde bevindingen. Allereerst

tljdens een inforrneel gesprek op 26 augustus 2014 tussen DI-Stone en FNV (de heer p. Roos)

ln ordersbande proþclplannirB beft u æn nedeo inwlk4 áan vân de plmtappen;
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en CNV (de heer R, Heins). Tijdens dit gesprek hebben de bonden Íuugegeyen dat AIIN het

initiatief had genomen om een gezamenlljke Natuursteen / Afbouw Cao te ond.erzoeken en om

in dat verband contact te zoeken met NOA. De bonden waren niet bereid om verdere of
concrete informatie te geven en gaven azn: "Zoek de ABN op en probeer gezamenlijk op te
trekken".

2.15 Teneinde concretere informatie te verkrijgen, is er namens DI-Stone gewaagd a¿¡r de bonden

en ABN per brieven vart 17 september 2014 (productig3.Q om een samenvatting te geven van

de plannen die bestaan in het licht van een nieurve Natuursteen / Afbouw Cao alsmede om

toegelaten te worden tot de onderhandelingstafel.

2.16 CNV en ABN hebben in het geheel geen antwoord gegeven op de wagen zoals gesteld in de

brieven van 1.7 september 2014.ln de nieuwsbrief van 2 september 2014 heeft ABN het
vermoeden van DI-Stone in niet mis te verstane bewoordingen zelfs afgedaan als klinkklare
onzin: er zo:u uitsluitend met NOA gesproken worden om te Ieren van de modernisering van

de Afbouw Cao. De inhoud van de nieuwsbrief van ABN is oprnerkelijk gezien de inhoud va¡
de brief van I september 2014 van DI-Stone aan ABN (beide documenten worden als

productie 3l overgelegd). FNV heeft geantwoord dat DI-Stone voor deze informatie bU ABN
en NOA dient te zrjn (prbductie 32 bnef 26 september 2014). Het is DI-Stone duidelijk
geworden dat ABN en de bonden weigeren om DI-Stone openheid van zaken te geven,

Overleg NOA
2.17 Aangezien de bonden en ABN hun plannen niet uit de doeken willen doen, heeft DI-Stone

NOA benaderd om helderheid te krijgen over (het doel van) de samenwerking tussen NOA en

ABN. Op 2 oktober 2014 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen DI-Stone (de heren

Eckhardt en Van den Heuvel) en NOA (de heren J. van de Kant, voorzitter, en F. Rohof,
algemeen directeur en secretaris).

2'18 Tijdens het gesprek heeft NOA bevestigd te zljn benaderd doo¡ ABN maar volgens NOA zou
er voornamelijk gesproken worden over een (algemene) moderniseringsslag in de Natuursteen

Cao en de Afbouw Cao. Verder zou er volgens NOA niet zoveel aan de hand zljn en werden
de aanwijzingen (de mededelingen gedaan in nieuwsbrieven, de presentatie va¡tZ4juni 2014)
gebagatelliseerd- DI-Stone kreeg sterk de indruk dat NOA het gesprek had voorgesproken met
de bonden en AEIN en dat er een tonoelspel werd opgevoerd om DI-Stone gerust te stellen.

0NÌVAN(j!T TIJD 2fl (.)Ki 
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Bezwaar DI-Stone
2'19 Kortom, DI-Stone weet ondanks diverse pogingen nog steeds niet wat de concrete plannen zijn

en agenda is in het licht van de samenvoeging van de Natuursteen en Afbouw Cao. Het feit dat
de bonden en ABN hier uiterst geheimzinnig over doen en inforrnatie geven die nÍet klopt met
de beschikbare informatíe uit al dan niet openbare bronnen, stemt DI-Stone uitermate
ongerust. DI-Stone stelt vast dat ABN bij de punten in het eindbod v¿u een nieuwe
Natuursteen Cao zelf heeft aangegeven de periode tot en met 3 1 december 2015 ook te willen
gebruiken om overleg te voeren over de werkingssfeer. Mogelijk en dat sluit DI-Stone niet ui!
is dit een vingerwijzing dat ABN de Natuursteen Cao daadwerkelük wenst in te passen in de

Afbouw Cao,

2'20 DI-Stone heeft groot bemvaar tegen een samenvoeging van de Natuursteen Cao en de Afbouw
Cao omdat het niet in het belang van de natuursteenbranche is als een nieuwe Natuursteen Cao
al dan niet op middellange termijn wordt samengevoegd met een níeuwe Afbouw Cao. In de

periode 1998-2002 is sprake geweest van een samenwerking van sociale parhrers in de

Afbouwcenha om de kenniscentra (fondsen) en toen is gebleken is dat de raakvlakken qua
type rverkzaamheden (op de bouw versus werþlaats en begraafulaats, markten, t¡ipe bedrijven
en stijl van werken) ontbraken. Uiteindelìjk heeft de Natuursteensector zich daaruit zeer
bewust teruggetookken. Vast staat dat dit zeer veel geld heeft gekost, de sector nauwelijks
invloed had in de pral'.tijk, en men mee moest doen met niet relevante kostbare projecten.
Mede daardoor is de sector vernieuwing in de eigen sector ernstig verúaagd. DI-Stone - en
daarin wordt zij gesteund door haa¡ achterban - is ervan overtuìgd dat de branche beter
gediend is met een eigen weliswaar gemoderniseerde Cao.

2'21 om een herhaling van (teleurstellende) zetten te voorkomen, heeft DI-Stone er recht op en
belang bij om inzzge te lirijgen in de daadwerkelijke plannen die bestaan om de Natuursteen
Cao samen te voegen met de Afbouw Cao.

Zoals uit hetgeen in deze dagvaarding is uiteengezet en onderbouwd, volgt de conclusie dat
Gedaagden op allerlei manieren in eerste instantie hebben getracht om DI-Stone van het kastje
na¿¡ de muur te sturen. Een goed voorbeeld daan¡an is de correspondentie die is overgelegd
tussen DI-Stone en SFN, waarbij uiteindelijk na ma¿nden communiceren het SFN zich op het

3,1
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standpunt stelt dat DI-Stone de CAO-partijen had rnoeten aanschrijven. Zoals aangegeven

hiervoor beheft het feitelijk dezelfde personen en dat betekent dat rvelwillende personen

anders hadden gereageerd, even los van de vraag ofhet hiermee afdoen van de vragen van DI-

Stone gerechtvaardigd zou, zrjn geweest. Voor DI-Stone is het niet duidetijk op welke wijze

SFN haa¡ taken invult ten behoeve van de totale sector. DI-Stone wenst deze openheid te

krijgen, heeft daar ook belang bij en recht op. Tevens wenst DI-Stone door middel van dit kort

gedíng te bewerkstellingen dat een van haa¡ bestuursleden deel uitmaakt van het bestuu¡ van

SFN waar thans een vacature is. Als productie 33 overlegt DI-Stone afsch¡ift va¡r de brief d.d.

23 okfober 2014 aan de drie bestuursleden va¡ SFN.

Lange tijd is er vanuit ABN geen enkel inhoudelijk standpunt ingenomen over DI-Stone

anders dan de onprofessionele teksten die ABN naar de Natuursteenbranche heeft gestuurd

over DI-Stone en over de betokkenen bij en rondom DI-Stone. Hoewel ABN uiteraard als

geen ander weet dat ha¿¡ ledenaantal terugloopt, heeft ztj op geen enkele wijze toenadering

gezocht tot DI-Stone- In de meest recente correspondentie tussen ABN en DI-Stone heeft

ABN zich uiteindelijk op het standpunt gesteld, nadat zij ee¡st informatie had opgevraagd over

de representativiteit van DI-Stone, dat het haa¡ niet opportuun rneer leek om DI-Stone toe te

laten tot de onderhandelingstafel van de Natuu¡steen-cao, omdat de CAO-partijen al in een

vergcvorderd stadium waren. Het zou naar ze1gen van ABN storend kunnen werken wanneer

daar een nieuwe partlj bÛ zou aanschuiven. Een verweer dat op geen enkele wijze recht doet

aan de representativiteit van DI-Stone, aan het belang van DI-Stone als werkgeversvereniging

in de branche en ook geen blijk geeft.van enige interesse in de inhoudelijke standpunten van

DI-Stone ten behoeve van de Natuursteenbranche. Een dergelijk standpunt doet ook geen recht

aan de terechte oproep van de grootste ondernemingen uit de sector die ABN ook door middel

van dit kort gedíng trachten te dwingen ook naa¡ hun standpunten te luisteren.

Het FNV heeft ondanks het feit dat zij meerdere malen informeel samen met CNV en Dl-
Stone bij elkaa¡ heeft gezeten op enig moment gesteld te menen dat de verstandhouding tussen

ABN en DI-Stone geen aanleiding gaf om DI-Stone toe te laten tot de onderhandelingstafel.

FNV is voor het overige niet ingegaan op de verzoeken van DI-Stone om informatie te

verstrekJ<en over de pla::nen die de Cao-Partijen hadden in het kader va¡ een nieuwe CAO.
Het FNV heeft daarvoor gemakshalve verwezennaarr ABN, wetende dat ABN geen enkele

informatie aan DI-Stone zou vershekken, anders dan DI-Stone zelf kan afleiden uit de

nieuwsberichten van ABN en de website van FNV en CNV. Inhoudelijke argumenten heeft
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FNV nimmet gegeven in reactie op het verzoek van DI-Stone om te worden toegelaten tot de

onderhandelingstafel, althans d,eze zgn DI-Stone niet bekend- FNV en CNV hebben wel
tijdens een informeel gesprek met DI-Stone, op 26 augustus 2014, aangegeven mogelijkheden

te zien voor DI-Stone om a¿¡ de onderha¡rdelingstafel toegelaten te worden, echte¡ onder meer

onder de voorwaarde dat partijen niet meer zouden terugkijken naar hoe bepaalde zaken in de

afgelopen jaren zljn gebeurd. Dat laatste is, voor zover daarmee wordt bedoeld dat DI-Stone

niet alsnog openheid va¡ zaken krijgt over bijvoorbeeld bepaalde bestedingen, niet acceptabel.

3.4 Het CNV heeft gedurende lange t[jd de boot afþehouden. Het CNV heeft uirera¿rd ook indirect
meegewerkt aan het niet-reageren door het bestuur van SFN op de valide verzoeken van DI-
Stone. Het CNV heeft net zoals de FNV gesproken met DI-Stone tijdens een aantal informele

overleggen en heeft toen aangegeven dat DI-Stone en ABN toenadering met elkaa¡ zouden

moeten zoeken en vinden. Voor de vakbonden maakt het uiteraard niet uit of zij met één of
twee partijen spreken en onderhandelen. Nadat aan CNV informatie is verstrekt over de

representativiteit van DI-Stone, is zij zich op het standpunt blijven stellen dat zij DI-Stone niet
wenst toe te laten tot de onderhandelingstafel. Als productie 34 wordt de (resterende)

conespondentie tussen (de advocaat van) DI-Stone en ABN, CNV en FNV overgelegd.

Tussen DI-Stone en ABN is nadien nog verder gecommuniceerd, maa¡ dit beheft confraternele

conespondentie.

3.5 Gelet op de hierboven omsch¡even feiten en omsta¡digheden volgt, dat het verweer van

Gedaagden fa¿lt en staat niet aan toewijzing van de vorderingen van DI-Stone in de wcg. FIet

verweer van Geda"gden is ongemotiveerd en bevat feitelijk geen enkele onderbouwing.

Bevoesdheid

De statutaire zetel van SFN ligt in Amsterdam en hoewel de statutaire zetel van ABN, CNV en FNV
in de gemeente Leusden en Utrecht, ligt bent U Edelachtbare op gond van artikel 99 lid 1 Rv juncto

1:i0 lid 2 BW bevoegd om van de onderhavige dagvaarding kennis te nemen. Gezien de samenlang
van de vorderingen en de venvevenheid van vertegenwoordigers aan de zíjde van Gedaagden, dienen
alle overige vorderingen gezamenlijk bij uw Rechtbank te worden behandeld,

Bewiisaanbod

DI-Stone merkt volledigheidshalve op dat indien zij metenig bewijs wordt belas! zij onder protest van
gehoudenheid daartoe' aanbiedt het verlangde bewijs te Ieveren door alle middelen rechtens waa¡onder
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25



V¿VJV IUJJU

A11145203/ees

C/lVl/S/
Law.Tax

het horen van getuígen. Tevens benadrukt DI-Stone dat zij ter onderbouwing van haar stellingen

nroducties I tot en met 33 in het geding heeft gebracht en dat zij mogelijk nog enkele producties op

24 oktober 2014 zzl overleggen.

MITSDIEN:

Het de Voorzieningenrechter van de Rechtba¡k Amsterdam moge behagen bij wijze van voorlopige
voorziening, zoveel als mogelijk uitvoerba¿¡ bij voorraad:

(Ð ABN, CNV en FNV te verplichten de stemming over een nieuwe Natuwsteen Cao aan
te houden in ieder geval tot er een onherroepelijke uitspraak is gewezen in verband
met de vorderingen in dit Kort Geding;

(IÐ ABN, cNV en FNV te verplichten om, wanneer de vordering onder (Itr) wordt
toegewezen, de stemming over de nieuwe cao ¿urn te houden tot een moment waarop
DI-Stone redelijkerwijs overleg heeft kunnen voeren met haar achterban over een
nieuwe Natuursteen cao en haar inbreng voor een nieuwe cao heeft kunnen voorleggen
aan de andere Cao-Partijen en ¿utn haar achterban;

(Itr) ABN, CNV en FNV te verplichten om DI-Stone met onmiddellijke ingang althans
binnen 24 utx na betekening van dit vonnis, toe te laten als nieuwe partij bij de
Natuursteen cao opdat DI-Stone direct Cao-Partij wordt alsmede alle medewerking te
verlenen aan DI-Stone om als Cao-Partij te kunnen fungeren onder meer inhoudende
dat zii DI-Stone zal voonien van alle (schriftelijke) informatie die DI-Stone
redelijkerwijs nodig heeft om deze rol te kunnen vervullen;

(rv) sFN, na toewijzing van de vordering onder (III), te verplichten om een
vertegenwoordiger van DI-Stone met onrniddellijke ingang, althans binnen 48 uur na
betekening van dit vonnis, te benoemen als bestuurder van SFN conform haar st¿tuten
alsmede de vertegenwoordiger van DI-Stone te voorzien van alle (schriftelijke)
informatie die redelijkerwijs nodig is om de taken als bestuu¡der van SFN te kunnen
venmllen;

(v) ABN, CNV, FNV en SFN te gebieden orn zich niet negatief uit te laten over DI-Stone
noch over Personen beftokken bij DI-Stone alsmede om in samenspraak met DI-Stone
communicatie te verspreiden onder haa¡ leden en achterban wanneer de vorderingen in
dit Kort Geding worden toegewezen;

C\TD ABN, CNIV en FNV te gebieden geen handelingen te verrichten gericht op een AW
aanvraag in verband met een nieuwe Natuursteen cao, althans ABN, cNV en FNV te
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verplichten om bij een dergel[jke aanvraag te vermelden dat DI-Stone zich op het
standpunt stelt dat ABN niet voldoet aan de minimale eis van 60% representativiteit
alsmede dat DI-Ston e berwaa¡ zal maken tegen een AVV verlening onder deze
omstandigheden;

(V[) SFNte gebieden om stukken aan DI-Stone, zoals beschreven in alinea l.l9 van deze
dagvaarding, te verstrekken waaruit de besteding volgt van gelden die SFN heeft
ontvangen met betrekking tot het Bedrljfsgezondheidszorg onderzoek alsmede
afschriften te overleggen van de communicatie aan bedrijven over bedoeld onderzoek
en over dewijze waaroP SFN deze activiteiten zou uitvoeren en continueren;

(Vru) ABN, CIIV, FNV en SFN te veroordelen tot het verst¡ekken van alle relevante en
concrete informatie aan DI-Stone waaruit volgt wat de agenda van de Cao-partijen is
in verband met een nieuwe Natuursteen Cao, in verband met de plannen voor 2015 en
verder binnen de Natuunteen branche al dan niet in samenhang met de Afbouw Cao.

' Meer in het bijzonder wenst DI-Stone te worden geinformeerd over de bedoeling van
ABN met de opmerking dat de definitie van de werkingssfeer van de Natuursteen Cao
zal worden onderzocht;

(DÐ CNV en FNV te veroordelen tot het verstrekken van representativiteitsgegevens
waa¡uit volgt welk percentage van de gebonden rverknemers uit de sector zij feitelük
vertegenrvoordigt alsmede gegevens wa¿¡uit volgt hoeveel lverknemers uit de
Natuursteen sector de nieuwe Natuursteen Cao zoals op 2l oktober2014 door ABN
voorgelegd, aanvaarden;

(x) De Gedaagden tegen wie de betreffende vordering is gerichg te veroordelen voor elke
dag dat zij in shijd handelen met het hiervoor bepaalde onder (t) tot en met (D() tot
betaling van een dwangsom aan Eisers ad € 3.000 tot een (voorlopig) maximum van €
300.000, althans een door uw Rechtbank vast te stellen bedrag;

Gedaagden te veroordelen in de kosten van deze procedure, alsmede de nakosten ad
€ 13 1,- en in geval van betekening van het vonnis ad €, 199,-, te vermeerde¡en met d.e
wettelijke rente ex a¡likel 6:119 BW over dit bedrag vanaf 5 dagen na de datum van
het vonnis tot aan de dag der voldoening.
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Totaal

93,80

Rekwirant(e) kan de BTW niet verrekenen in de

zin var de Wet op de Omzetbelasting 1968, zodat

de kosten van dit exploot zijn verhoogd met een

toeslag, gelü k aan de

Gerechtsdeurwaarder

C/lVl tst
Law. Tax

e

Deze zzak wordt behandeld door:

Mr. K. van K¡anenburg-Hanspians

CMS Derks Sta¡ Busmann N.V.

Postbus 94700

1090 GS Amsterdam

T +31 Z0 30t6 402

F +3t 20 3016 33s

katj a.vankranenb urg@cms -dsb.com
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