
 

 

Bijlage 

 

Waarom een aparte ledenvergadering? 

- Alleen de leden van De Unie kunnen bepalen of we actie gaan voeren. De 

medewerkersbijeenkomsten die we organiseren hebben een informerend karakter. Daarom 

stelt De Unie deze bijeenkomsten niet alleen voor leden open maar ook voor belangstellende 

collega’s. Als er belangrijke besluiten genomen moeten worden dan hebben alleen de leden 

stemrecht.  

 

Waarom een ultimatum? 

- De Unie heeft vijf maanden onderhandeld met ING. We hebben geconstateerd dat het 

onmogelijk is om met ING in goed overleg tot een cao te komen. We praten tegen een muur 

aan. 

- Met een ultimatum geef je de werkgever een laatste waarschuwing en een laatste kans om 

alsnog zonder verdere acties een cao af te sluiten. Juridisch is deze waarschuwing vereist. 

 

Wat vraagt De Unie van de leden? 

- De Unie vraagt de leden of ze bereid zijn actie te voeren. Alleen als deze bereidheid er is, 

krijgt ING een ultimatum van De Unie. 

 

Welke acties worden gevoerd? 

- Een actietraject bouw je op. Je kunt denken aan een korte collectieve werkonderbreking, of 

collectief specifieke werkzaamheden niet doen. Ook zullen er ondersteunende acties zijn. 

Maar als het niet anders kan dan moeten we ook een staking overwegen. 

 

Hoe bepaal je of deze bereidheid er is? 

- Volgens de statuten van De Unie is een quorum van 25% van de leden van de vereniging die 

werkzaam zijn bij ING, vereist. Van de stemmers moet driekwart voor acties stemmen. 

Daarom noemen we dit een driekwartvergadering.  

- Je kunt alleen als persoon tijdens de vergadering stemmen, dus volmachten tellen niet. 

- Alleen leden kunnen stemmen, we controleren dus ook of de aanwezigen in de vergadering lid 

zijn van De Unie. 

- Het is dus belangrijk dat je naar de driekwartvergadering komt. Want alleen dan kunnen wij 

vaststellen wat de leden van De Unie willen doen voor hun cao.  

 

 


