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Weer beweging PM – Bergen op Zoom - De directie van Philip Morris in
Bergen op Zoom en de vakbonden gaan weer praten over het sociaal plan. Dat gebeurt op dezelfde dag dat
wethouder Arjen van der Weegen beide partijen nadrukkelijk oproept hun woordelijkheid te nemen.

‘Dit duurt te lang. Veel te lang’ door Nico Schapendonk

Wethouder roept Philip Morris en bonden op om uit impasse te komen. ‘Het is tijd voor boter bij de vis.’
BERGEN OP ZOOM – Mooie woorden, veel gepraat, allemaal heel erg interessant... Maar het duurt te lang. Veel
te lang. Nú moet er iets gebeuren om de economische en sociale schade die de sluiting van sigarettenfabriek
Philip Morris in Bergen op Zoom met zich meebrengt nog een beetje binnen de perken te houden. Na 1 oktober,
als de productie echt stopt, is het te laat.
Wethouder Arjan van der Weegen (Sociale Zaken) maakt van zijn hart geen moordkuil meer: zowel Philip Morris
als de vakbonden moeten uit hun loopgraven en snel een akkoord sluiten over het sociaal plan.
Zolang er geen overeenkomst ligt kan er namelijk niet worden begonnen aan het ‘mobiliteitscentrum’ dat mensen
aan ander werk moet helpen.
In een officiële brief aan de directie van Philip Morris laten burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom en
Bert Pauli en Ben de Reu, respectievelijk provinciebestuurders in Brabant en Zeeland zich nog diplomatiek uit.
Maar Van der Weegen is het een beetje beu dat er constant met meel in de mond wordt gepraat.
„Ik begin me toch wel wat zorgen te maken over dat sociaal plan. Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt.
Natuurlijk, het is niet de taak en de rol van de overheid om zich te mengen in een conflict tussen werkgevers en
werknemers, maar ik wil toch oproepen tot snelheid om tot een evenwichtig akkoord te komen. Want het
rouwproces over de sluiting van Philip Morris duurt alleen maar langer”, zegt Van Weegen.
Het op zich positieve beeld dat hij had van de Amerikaanse sigaretten- multinational is er de afgelopen weken
niet beter op geworden. „Ik heb veel argumenten gehoord over het vertrek van Philip Morris, maar de kern is:
winstmaximalisatie. De vraag is of dat wel past in de huidige Westerse wereld en in het hedendaagse economische tij. Er wordt nogal wat schade berokkend. Ik heb er moeite mee dat een werkgever zulke kraters in de
samenleving slaat.”
Philip Morris moet verantwoordelijkheid nemen voor het gat dat de fabriekssluiting slaat in Bergen op Zoom. Dat
gaat verder dan een akkoord sluiten over een sociaal plan, vindt de Bergse stadsbestuurder. „We hebben nu
namelijk al 1.800 mensen in de bijstand zitten. De kans dat zij aan het werk komen is nog kleiner geworden. Als
er niet snel iets gebeurt zitten we dadelijk met 3.000 mensen in de bijstand. Daar ligt óók een maatschappelijke
verantwoordelijkheid.”
Juist daarom vindt Van der Weegen het belangrijk dat er een ‘mobiliteitscentrum’ komt dat zich niet alleen inzet
voor de werknemers van Philip Morris, maar ook voor al die andere mensen die indirect getroffen worden door
het massa-ontslag.
Het feit dat Bergen op Zoom geen vestiging van het UWV heeft draagt ook bij aan die gedachte: „We kunnen
moeilijk tegen 3.000 mensen zeggen: ‘Pak de trein naar Breda maar’.” En zelfs wanneer dat het geval zou zijn,
dan nog heeft het weinig zin. Van der Weegen heeft namelijk weinig goede woorden over voor de in zijn ogen
nogal bureaucratische uitkeringsinstantie: „Het UWV? Dat is productie draaien.”
Maar goed, zo lang directie en bonden in de clinch liggen over het sociaal plan staat het hele raderwerk hoe dan
ook stil.
Wat dat betreft kijkt Van der Weegen ook met een scheef oog naar de werknemersorganisaties. „De bonden
moeten er óók oog voor hebben dat wat er nu gebeurt om meer mensen gaat dan alleen de 1.230 werknemers
van Philip Morris. Dat is een verengde visie. Het gaat om 3.000, misschien wel 4.000 mensen. De bonden moe-

ten verder kijken en ik vind dat je dat ook van ze mag verwachten”, aldus Van der Weegen.
De ruzie over de inhoud van het sociaal plan, die vooral draait over de invulling van het pensioengat dat nu
ontstaat, beangstigt Van der Weegen. En dan niet zo zeer de inhoud, want daar gaat hij niet over. Maar wel over
de vertraging die het conflict met zich meebrengt.
Stilstand is achteruitgang, denkt de wethouder. „Nu is de energie er nog om mensen, bedrijven en organisaties
met elkaar te verbinden. Over een half jaar is de fut er uit. Dan is de zomer voorbij, in oktober gaat de fabriek
dicht... Daarna is iedereen al weer bezig met wat anders. Van die inactiviteit, daar slaap ik slecht van. Mensen
voelen zich verlaten. Het wordt hoog tijd dat Philip Morris investeert in zijn nalatenschap, maar het gaat allemaal
niet snel genoeg. We moeten al dat abstracte gepraat laten varen. Het is tijd voor boter bij de vis.”
Druk op de ketel, dat is wat de gemeente Bergen op Zoom en de twee provincies verwachten van zowel Philip
Morris als vakbonden. Met als eerste resultaat een ‘mobiliteitscentrum’ dat zich niet alleen richt op de
werknemers van de sigarettenfabriek, maar ook op anderen.
Mocht de afwikkeling van het sociaal plan onverhoopt in een stroomversnelling komen dan wil dat overigens niet
zeggen dat de situatie er meteen rooskleuriger uitziet.
Van der Weegen is de eerste om eventuele hooggespannen verwachtingen te temperen: „We moeten reëel zijn:
de kans dat we mensen op korte termijn aan het werk kunnen helpen is zeer beperkt.”

PM: ‘Geen ultimatum’ door Nico Schapendonk - BERGEN OP ZOOM – De directie van

Philip Morris heeft de vakbonden gisteren uitgenodigd om weer te praten over het sociaal plan. Daarbij wordt wel
een cruciale voorwaarde gesteld: alle ultimatums moeten van tafel. „Dat is nodig om als gelijkwaardige partners
aan tafel te zitten”, zegt een woordvoerder van de sigarettenfabrikant in Bergen op Zoom. Hij benadrukt dat Philip
Morris er op is gebrand om op korte termijn met een goed sociaal plan te komen. „Ook wij horen bij onze
medewerkers de roep om snelheid.”
De vakbonden nemen die uitnodiging aan, zegt Marco Vallebella van De Unie. „Wij en de gemeente hebben
hetzelfde belang: zo min mogelijk mensen in bijstand of WW. Maar om te onderhandelen moet je met zijn tweeën
zijn. Dat was tot enkele uren geleden niet het geval. Nu wel”, zegt Vallebella.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Op website geplaatst op 07 juni 2014 ; Laatste update: 08 juni, 15:09

Oud-wethouder Bergen op Zoom: 'Philip Morris per 1
september al dicht'
BERGEN OP ZOOM - Philip Morris in Bergen op Zoom sluit mogelijk op 1 september al de poorten. Dat schrijft
oud-wethouder Ad van der Wegen op zijn facebook. Volgens enkele medewerkers zou de fabriek eerder dicht
gaan.
Philip Morris wil op de geluiden over een sluiting per 1 september niet heel concreet reageren. Maar ook BN
DeStem heeft vernomen dat op de werkvloer al door meerdere mensen over 1 september wordt gepraat.
Woordvoerder Robert Wassenaaar van Philip Morris: "Wij hebben altijd gezegd dat 1 oktober de streefdatum is.
Als het proces eerder kan, dan gebeurt dat." Hij zegt dat een en ander ervan afhangt hoe snel het sociaal
akkoord, dat zaterdagmorgen werd bereikt, wordt goedgekeurd door ondernemingsraad en de leden van de
vakbonden. "Het is moeilijk om nu iets over het tijdspad te zeggen." Uitsluiten dat het 1 september wordt, doet hij
niet.
Het nieuws over de eerdere sluiting komt op de dag dat ook de vakbonden en Philip Morris het eens zijn over het
sociaal plan voor de 1230 werknemers die hun baan kwijtraken. Er werd sinds vrijdagochtend weer onderhandeld
na 3 dagen van stakingen. De vakbonden leggen de plannen de komende week voor aan hun leden.

De partijen zijn het onder meer eens geworden over scholings- en werk-naar-werk-regelingen en ook krijgen de
werknemers een ontslagvergoeding op basis van de oude kantonrechtersformule, waardoor de vergoeding hoger
uitvalt dan via de huidige gangbare rekenmethode.
FNV
Een van de vakbonden aan de onderhandelingstafel was FNV Bondgenoten. Onderhandelaar Jet Grimbergen is
tevreden. ,,Dit resultaat mag er zeker zijn en was ook het maximaal haalbare. Wij zullen het met vertrouwen
volgende week aan de leden gaan voorleggen en uitgebreid toelichten.''
De fabriek van Philip Morris in Bergen op Zoom wordt uiterlijk 1 oktober gesloten. Dat maakte de
sigarettenfabrikant begin april bekend. Philip Morris werkte daarna aan een sociaal plan voor de werknemers. Dat
was ruim een maand later af. De vakbonden gingen niet akkoord, waarna een periode van onderhandelingen
begon.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Mogelijk 1.000 banen in Bergen door Yolanda Sjoukes

Gemeente Bergen op Zoom in gesprek met bedrijf dat zich wil vestigen op vrijkomend deel Philip
Morristerrein.
BERGEN OP ZOOM -Een niet nader genoemd bedrijf heeft serieuze belangstelling voor een vestiging op het
vrijkomende deel van het Philip Morristerrein in Bergen op Zoom. Het zou al op 1 januari 2015 operationeel
kunnen zijn en dat zou 1.000 nieuwe arbeidsplaatsen opleveren. Dat zegt de Bergse wethouder Ton Linssen.
Bij Philip Morris verdwijnen 1.230 banen door sluiting van het overgrote deel van de fabriek. Afgelopen
pinksterweekend bereikten het bedrijf en de vakbonden een akkoord over het sociaal plan. De vakbondsleden en
ondernemingsraad moeten dit nog goedkeuren.
Linssen zegt dat de belangstelling van het nieuwe bedrijf zo serieus is, dat het een intentieovereenkomst heeft
gesloten met de gemeente. Hij wil onder geen beding de naam van het bedrijf noemen. „Dat zou het proces verstoren. Ik verwacht dat de naam binnen zes tot acht weken bekend wordt.” De leiding vanhet bedrijf is al in het
diepste geheim bij Philip Morris op bezoek geweest.
Linssen zegt van Philip Morris een coulante opstelling te verwachten als het gaat om de prijs die wordt verbonden
aan de vrijkomende gebouwen en de grond.
Philip Morris lijkt not amusedover de loslippigheid van Linssen. Woordvoerder Robert Wassenaar: „Alles wat
wordt gezegd, is prematuur.” Maar hij bevestigt wel dat ‘er verkennende gesprekken zijn geweest over de
toekomstige invulling van de vrijkomende gebouwen en van de grond’.
Het ziet ernaar uit dat Philip M0rris al op 1 september de productie stopt in Bergen op Zoom.
Zie ook pagina’s 2 /3 : Is er nog leven na Philip Morris?

Is er nog leven na Philip Morris? door Yolanda Sjoukes

Philip Morris sluit wellicht al op 1 september. In Bergen op Zoom is er wanhoop, én hoop op 1.000 banen.
BERGEN OP ZOOM – Is er leven na Philip Morris, dat misschien al op 1 september stopt met het overgrote deel
van zijn sigarettenproductie in Bergen op Zoom?
De afgelopen weken is er hard aan de toekomst gewerkt. In het diepste geheim heeft de leiding van een groot
bedrijf een bezoek gebracht aan Philip Morris, waar het ontvangstcomité bestond uit een deel van het gemeentebestuur en de bedrijfsleiding van Philip Morris, zegt de Bergse wethouder Ton Linssen van Economische Zaken.
Dit bedrijf, waarvan de naam nog angstvallig geheim gehouden wordt, heeft volgens Linssen een
intentieovereenkomst met het gemeentebestuur betreffende het onderzoek naar vestiging op het terrein van
Philip Morris. Dat zou 1000 nieuwe banen opleveren.
Ondertussen is de geplande sluiting van Philip Morris volgens werknemers vervroegd van 1 oktober naar 1
september. Dat lijkt ook waarschijnlijk nu zaterdag een sociaal akkoord gesloten is tussen de vakbonden en

Philip Morris.
Het akkoord gaat uit van 1,6 maal de oude kantonrechterformule als ontslagvergoeding. Dat is een doorbraak.
Eerder deze maand werd nog gestaakt omdat Philip Morris 1,4 maal de oude kantonrechterformule bood en
de bonden 1,9 eisten.
De vakbonden zijn zeer tevreden met het behaalde resultaat. Jet Grimbergen van FNV Bondgenoten: ,,Dit
resultaat mag er zeker zijn en was het maximaal haalbare. Wij zullen het met vertrouwen aan de leden gaan
voorleggen en natuurlijk uitgebreid toelichten.’’
Als de leden het sociaal plan goedkeuren (wat verwacht wordt) en de ondernemingsraad akkoord is, staat niets
een sluiting per 1 september in de weg. Woordvoerder Robert Wassenaar van Philip Morris: „Wij hebben altijd
gezegd: 1 oktober is de streefdatum.
Als het eerder kan, dan gebeurt dat.”
Wethouder Ton Linssen zegt dat het nieuwe bedrijf al op 1 januari 2015 aan de slag kan in Bergen op Zoom. „De
kandidaat waar we mee praten, zal heel snel kunnen komen als we het voor elkaar krijgen.”
Voor het doorgaan van de megadeal, die de economische pijn in Bergen op Zoom flink zou verzachten, is de
opstelling van Philip Morris cruciaal, zegt de wethouder. Zestig procent van het terrein van Philip Morris (inclusief
gebouwen) komt vrij.
Daaraan hangt qua marktwaarde een prijskaartje van vele miljoenen.
Linssen: „Als Philip Morris de inspanning doet (‘Grond is ook geld’, zegt hij), dan is dat de subsdie voor de nieuwe
vestiging.”
Met andere woorden: de wethouder vraagt Philip Morris zeer coulant te zijn als het gaat om het nieuwe bedrijf.
Wassenaar: „Mocht er nieuwe werkgelegenheid gecreëerd kunnen worden in Bergen op Zoom op onze terreinen
of in onze gebouwen, dan zien we de ideeën graag tegemoet en zullen we die beoordelen. We hebben niet
gezegd dat we grond of gebouwen om niet zullen wegdoen, maar wel dat wij daar heel constructief naar willen
kijken.
We zullen niet de maximale prijs vragen als op dat terrein echt veel nieuwe werkgelegenheid gecreëerd kan
worden voor onze huidige werknemers.”
Binnen zes tot acht weken wordt bekend om welk bedrijf het gaat en of de deal doorgaat, aldus Linssen.
De wethouder zegt dat het Bergse gemeentebestuur er alles aan zal doen om een economische ramp te
voorkomen. „Ik durf de uitdaging aan dat binnen twee jaar 75 procent van de nu ontslagen werknemers aan de
slag is.”

‘Het is belangrijk dat je van werk naar werk gaat’ door Jan van de

Kasteele - BERGEN OP ZOOM – Tachtig procent van de werknemers van Philip Morris ontdekt nu pas hoe goed
hun werkgever was. Vrijwel iedereen die elders een baan vindt, moet een stapje of zelfs een flinke stap terug
doen.
Dat zegt Maik de Zwart. Bijna 47 is hij en hij werkt al 26 jaar bij Philip Morris. „Twee dagen na mijn diensttijd ben
ik er begonnen.” Het nieuws van het massaontslag verraste ook hem in april. Maar hij besloot niet bij de pakken
neer te gaan zitten, maar meteen te gaan solliciteren. „Voor 99 procent heb ik al een andere baan”, klinkt het vol
vertrouwen. „Het is belangrijk dat je van werk naar werk gaat.”
Moeilijk is het feit dat werkgevers nieuw personeel graag direct aan het werk zetten. Een kwestie van
onderhandelen, heeft de Bergenaar ervaren. De Zwart: „Want ik wilde het sociaal plan van Philip Morris niet
mislopen.”
Maar wat De Zwart vooral deed, was rekenen. Met hoeveel minder kan ik straks toekomen, vroeg hij zich af.
Bijvoorbeeld door met wat hij bij zijn ontslag krijgt zijn vaste lasten zo te verlagen, dat hij met minder loon toch
hetzelfde kan doen als nu. „Met 1,4 keer de kantonrechterformule was ik al tevreden; al wat er boven zit, is een
bonus”, is zijn commentaar op de uitkomsten van de onderhandelingen tussen Philip Morris en de bonden. In de
overige details heeft hij zich nog niet verdiept. Dat komt wel, zegt hij. „Ik had altijd het idee: Philip Morris komt wel
met een goed aanbod. Maar goed, iedereen heeft een ander financieel plaatje. Wie het water aan de lippen staat
of vindt dat hij veel schade oploopt, wil er zoveel mogelijk uit halen.”
Ook zijn er volgens hem mensen die de kop in het zand steken. Doen alsof de wereld vergaat. „Er zijn nog steeds
mensen die niet hebben gesolliciteerd. En ik hoor ook zeggen: verder dan de Moerdijk ga ik niet. Hoe klein maak
je je wereld dan.” Zelf voerde hij gesprekken in Ridderkerk. Een forse afstand, maar dat had hij voor lief
genomen, want alles beter dan thuiszitten. Maar zijn nieuwe werkplek vond hij toch nog verrassend dicht bij huis.

Op website Geplaatst op 10 juni 2014 ; Laatste update 10 juni, 06:00

Bedrijf bracht geheim bezoek aan Philip Morris in Bergen
op Zoom
BERGEN OP ZOOM - Philip Morris en de gemeente Bergen op Zoom hebben in het diepste geheim
bezoek gehad van de directie van een groot bedrijf, dat zich mogelijk wil vestigen op het vrijkomende
deel van het terrein van Philip Morris.
Binnen zes tot acht weken blijkt of de deal doorgaat. Zo ja, dan brengt dat volgens wethouder Ton Linssen van
economische zaken 1000 nieuwe arbeidsplaatsen met zich mee. De wethouder wil dat Philip Morris de
vrijkomende grond en gebouwen op zeer coulante wijze ter beschikking stelt van het nieuwe bedrijf, als een soort
'subsidie' die de schade voor deBergse gemeenschap moet vergoeden van het vertrek van Philip Morris.
Intentie-overeenkomst
Door dat vertrek gaan 1230 arbeidsplaatsen verloren. Het bedrijf waarmee nu wordt onderhandeld heeft een
intentieovereenkomst met de gemeente gesloten. De naam wordt vooralsnog geheim gehouden.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
11-06-2014

Iedereen dacht: ‘Te mooi om waar te zijn’ door Nico Schapendonk -

BERGEN OP ZOOM – Werk voor duizend mensen in Bergen op Zoom op de plaats waar nu nog de sigarettenfabriek van Philip Morris staat. Sommige welingelichte bronnen beschouwen dit aantal zelfs als
‘conservatief’. Er zouden op termijn wel eens 1.500 banen geschapen kunnen worden, dankzij de vestiging van
een nog niet bij naam bekend bedrijf.
Eerder deze week maakte de Bergse wethouder Ton Linssen bekend dat de opvolger van Philip Morris al op 1
januari 2015 de productie kan opstarten. Iedereen die daar weet van heeft, waarschuwt voor te hoog gespannen
verwachtingen. Tegelijkertijd is er sprake van groot optimisme. „Het hele proces moet worden opgestart en er
moeten nog wat rimpels worden weggewerkt, maar we hebben te maken met een heel erg serieuze partij”, stellen
welingelichte kringen.
Guido van Liefland, hoofd Promotie en Acquisitie van het REWIN, bevestigt dat er zeer constructieve
onderhandelingen plaatsvinden met een bedrijf waar ‘assemblage en logistiek’ bij elkaar komen. Het is de
combinatie van gebouwen, grond en werknemers die het complex van Philip Morris op de kaart heeft gezet, zegt
Van Liefland. De groei van de werkgelegenheid zou in fasen tot stand kunnen komen. Het bedrijf in kwestie zou
nog niet actief zijn in Europa. Dat betekent dat het gaat om echt nieuwe werkgelegenheid en dat er niet elders in
Nederland een bedrijf wordt gesloten om te verhuizen naar Bergen op Zoom, omdat dat beter uitkomt.
Volgens de experts is het complex van Philip Morris op dit moment als enige in beeld voor vestiging.
Om strategische redenen wordt niet bekendgemaakt wie de belegger is en of het om een Amerikaans of
Aziatisch bedrijf gaat. De komst naar Nederland zou in elk geval geen gevolg zijn van de handelsmissies die met
enige regelmaat naar China reizen. Bovendien zou de investeerder niet direct betrokken zijn bij een van de drie
economische speerpunten die West-Brabant nastreeft: biobased industrie, logistiek en onderhoud. Wel zou het
nieuwe bedrijf ook goed zijn voor een onbekend aantal banen in de ‘toeleverende sfeer’. Daarnaast bestaat het
vermoeden dat het bedrijf zich voor langere tijd aan de rand van Bergen op Zoom wil vestigen.
De komst van een redder in nood lijkt te mooi om waar te zijn, zegt ook Van Liefland: „Puur een toevalstreffer.
Het nieuws uit Bergen op Zoom dat Philip Morris dichtgaat, heeft de bal aan het rollen gebracht.” Iedereen die bij
de mogelijke komst van de nieuwe werkgever betrokken is, constateert dat ‘de perspectieven goed zijn’.
„Er zijn gesprekken gevoerd, de gebouwen zijn bekeken en er is een business case. Natuurlijk, het complex is
geen maatpak, maar in principe is het aan te passen”, zegt Van Liefland. Hij waarschuwt voor al te groot enthousiasme: „Het is een longshot.” Of, zoals een andere ingewijde zegt: „De onderhandelingen kunnen ook niet
succesvol aflopen.”

BoZse Bode
11-06-2014

Sociaal akkoord voor werknemers Philip Morris : Bergen
op zoom en provincies willen vaart maken met aanpak
werkgelegenheid

BERGEN OP ZOOM - Twee maanden na de aangekondigde sluiting van Philip Morris heeft de directie een
sociaal akkoord bereikt met de vakbonden.
Na een reeks stakingen hervatten beide partijen vrijdag de gesprekken weer om er na zestien uur
onderhandelen er samen uit te komen. De 1231 werknemers die per 1 oktober hun baan kwijtraken,
krijgen een nog ruimere ontslagvergoeding mee en krijgen uitgebreide scholings- en werknaarwerkregelingen. Philip Morris spreekt van het beste sociale plan ooit.
door RIA VAN MEIR
Formeel moet het sociaal akkoord nog wel worden voorgelegd aan de vakbondsleden, maar de bonden zelf zijn
alvast tevreden met het resultaat van de onderhandelingen. Na zestien uur praten waren beide partijen het eens
over het nieuwe sociaal plan. Dat bevat onder meer uitgebreide scholings- en werk-naar-werk-regelingen, waarbij
er naast een individueel budget ook een collectief budget is overeengekomen.
De werknemers krijgen een ontslagvergoeding op basis van de oude kantonrechtersformule met een correctiefactor van 1,6. Voorheen bood de Amerikaanse sigarettenfabrikant een correctiefactor van 1,4 aan; de
vakbonden eisten een factor van 1,9 en een betere pensioenregeling.
Volgens de vakbonden is daarmee ook het pensioengat deels opgevuld. Tot slot komen er nog speciale
regelingen voor werknemers met een arbeidsbeperking. Werkgelegenheid Het sociaal akkoord komt geen
moment te vroeg. Een dag voor het onderhandelingsresultaat sprak wethouder Arjan van der Weegen nog zijn
zorgen uit over de traagheid van het onderhandelingsproces.
“Hoe langer het duurt, hoe minder energie er over blijft om naar het vraagstuk van de werkgelegenheid te kijken.
Een sociaal plan is korte termijn, maar op de lange termijn verdwijnen hier misschien wel drie- tot vierduizend
banen”, vreest de wethouder. De gemeente Bergen op Zoom en de provincies Noord-Brabant en Zeeland
spoorden Philip Morris daarom aan om vaart te maken met het sociaal plan én met haar nalatenschap voor het
behoud van voldoende werkgelegenheid in Bergen op Zoom. Haast is ook geboden, omdat de zomervakantie
zich aandient. “De politiek is in juli en augustus met reces. Voor je het weet is het 1 oktober. Iedereen heeft zijn
mond vol van mooie woorden en beloften, maar er moeten nu spijkers met koppen worden geslagen.”
Mobiliteitscentrum Om de werkgelegenheid in West-Brabant te versterken is het nodig dat er een mobiliteitscentrum komt. Dat moet volgens Van der Weegen meer doen dan mensen van werk naar werk begeleiden.
“Als je je baan kwijt raakt, ga je ook door een rouwproces. De sluiting van Philip Morris is zoveel meer dan het
ontslag van 1231 werknemers. Er staan ook honderden banen bij de toeleveranciers op de tocht en ook voor de
partners van de getroffen werknemers staat er heel wat te veranderen. Iedere situatie is weer anders.
Voor ieder gezin zal weer een apart plan gemaakt moeten worden”, stelt de wethouder van sociale zaken en
werkgelegenheid. Zo’n mobiliteitscentrum zou volgens de gemeente en de provincies niet op het terrein van
Philip Morris moeten komen, maar juist op een neutrale plaats in het centrum van de stad.
“Een neutrale plaats biedt hen meer perspectief. Bovendien moeten we ons niet alleen beperken tot de
medewerkers van Philip Morris, maar ook de werknemers van de toeleveranciers erbij betrekken”,
aldus Van der Weegen.

Volkskrant

Philip Morris en bonden zijn het eens over
sociaal plan
07/06/14, 02:29 − bron: ANP

De vakbonden en Philip Morris zijn het eens geworden over een sociaal plan voor de 1230 werknemers
van de sigarettenfabriek die hun baan kwijtraken. Dat meldde Philip Morris vannacht. Er werd sinds
vrijdagochtend weer onderhandeld na drie dagen van stakingen. De vakbonden leggen de plannen de
komende week voor aan hun leden.
De partijen zijn het onder meer eens geworden over scholings- en werk-naar-werk-regelingen en ook krijgen de
werknemers een ontslagvergoeding op basis van de oude kantonrechtersformule, waardoor de vergoeding hoger
uitvalt dan via de huidige gangbare rekenmethode.
FNV Bondgenoten tevreden
Een van de vakbonden aan de onderhandelingstafel was FNV Bondgenoten. Onderhandelaar Jet Grimbergen is
tevreden. 'Dit resultaat mag er zeker zijn en was ook het maximaal haalbare. Wij zullen het met vertrouwen
volgende week aan de leden gaan voorleggen en uitgebreid toelichten.'
De fabriek van Phlip Morris in Bergen op Zoom wordt uiterlijk 1 oktober gesloten. Dat maakte de
sigarettenfabrikant begin april bekend. Philip Morris werkte daarna aan een sociaal plan voor de werknemers. Dat
was ruim een maand later af. De vakbonden gingen niet akkoord, waarna een periode van onderhandelingen
begon.

NRC Handelsblad
7 juni 2014, 09:00, door Mirjam Remie

Na 16 uur onderhandelen zijn ze eruit, Philip Morris en de
vakbonden
ECONOMIE

Het kostte zestien uur, maar ze zijn eruit. Philip Morris en de vakbonden hebben een akkoord bereikt over
een sociaal plan voor de 1200 werknemers van de sigarettenfabriek in Bergen op Zoom die binnenkort
zonder werk zitten.
Het plan bevat:




Scholings- en werk-naar-werkregelingen;
De ontslagvergoeding wordt gebaseerd op de oude, gunstigere kantonrechtersformule. En het bedrag dat
uit die formule komt, wordt vermenigvuldigd met 1,6, onder meer om de lagere pensioenen te



compenseren;
Werknemers met een arbeidsbeperking krijgen een speciale regeling voor een periode van twee jaar.
1200 WERKNEMERS HUN BAAN KWIJT
Werknemers van Philip Morris staakten sinds vorige week uit protest tegen de aanstaande sluiting van de
fabriek in Bergen op Zoom. Dat gebeurt in oktober en ruim 1200 werknemers verliezen er hun baan door.
Afgelopen dinsdag gingen ze weer aan het werk, en hervatten de vakbonden en Philip Morris hun
gesprekken.

Philip Morris sluit de fabriek omdat de gehele productie wordt overgebracht naar andere Europese landen.
De sigarettenverkoop van de fabrikant is wereldwijd twintig procent gedaald in de afgelopen vier jaar.
Consumenten zijn gezwicht voor goedkopere alternatieven als illegale sigaretten, aldus de fabrikant.
70 MILJARD SIGARETTEN PER JAAR GEROOKT UIT BERGEN OP ZOOM
Philip Morris in Bergen op Zoom produceert met name voor de Europese en Japanse markt. De afzet is ruim
70 miljard sigaretten per jaar. De voornaamste merken zijn Marlboro, L & M en Chesterfield. Daarmee is
het de grootste fabriek van Philip Morris International buiten de Verenigde Staten.

Algemeen Dagblad

Philip Morris en bonden zijn het eens over sociaal
plan
Door: redactie
7-6-14 - 02:29 bron: ANP

De vakbonden en Philip Morris zijn het eens geworden over een sociaal plan voor de 1230
werknemers van de sigarettenfabriek die hun baan kwijtraken. Dat meldde Philip Morris
vannacht. Er werd sinds vrijdagochtend weer onderhandeld na drie dagen van stakingen. De
vakbonden leggen de plannen de komende week voor aan hun leden.
De partijen zijn het onder meer eens geworden over scholings- en werk-naar-werk-regelingen en ook
krijgen de werknemers een ontslagvergoeding op basis van de oude kantonrechtersformule, waardoor
de vergoeding hoger uitvalt dan via de huidige gangbare rekenmethode.
FNV Bondgenoten tevreden
Een van de vakbonden aan de onderhandelingstafel was FNV Bondgenoten. Onderhandelaar Jet
Grimbergen is tevreden. 'Dit resultaat mag er zeker zijn en was ook het maximaal haalbare. Wij zullen
het met vertrouwen volgende week aan de leden gaan voorleggen en uitgebreid

toelichten.'

De fabriek van Phlip Morris in Bergen op Zoom wordt uiterlijk 1 oktober gesloten. Dat maakte de
sigarettenfabrikant begin april bekend. Philip Morris werkte daarna aan een sociaal plan voor de
werknemers. Dat was ruim een maand later af. De vakbonden gingen niet akkoord, waarna een periode
van onderhandelingen begon.

Elsevier

6 jun. 2014

Philip Morris en bonden zijn het eens
BERGEN OP ZOOM (ANP) - De vakbonden en Philip Morris zijn het eens over een sociaal plan voor de
1230 werknemers van de sigarettenfabriek die hun baan kwijtraken. Dat meldt Philip Morris zaterdag. Er
werd sinds vrijdagochtend weer onderhandeld na 3 dagen van stakingen. De vakbonden leggen de
plannen de komende week voor aan hun leden.
De partijen zijn het onder meer eens geworden over scholings- en werk-naar-werk-regelingen en ook krijgen de
werknemers een ontslagvergoeding op basis van de oude kantonrechtersformule, waardoor de vergoeding hoger
uitvalt dan via de huidige gangbare rekenmethode.
Een van de vakbonden aan de onderhandelingstafel was FNV Bondgenoten. Onderhandelaar Jet Grimbergen is
tevreden. ,,Dit resultaat mag er zeker zijn en was ook het maximaal haalbare. Wij zullen het met vertrouwen
volgende week aan de leden gaan voorleggen en uitgebreid toelichten.''
De fabriek van Philip Morris in Bergen op Zoom wordt uiterlijk 1 oktober gesloten. Dat maakte de
sigarettenfabrikant begin april bekend. Philip Morris werkte daarna aan een sociaal plan voor de werknemers. Dat
was ruim een maand later af. De vakbonden gingen niet akkoord, waarna een periode van onderhandelingen
begon.
……………………………………………………………………………………………………………
7 jun. 2014

'Werknemers Philip Morris snel helpen'
BERGEN OP ZOOM (ANP) - Burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom wil snel
aan de slag met het helpen van werknemers van de sigarettenfabriek van Philip Morris
bij het zoeken naar werk nu er een akkoord is over een sociaal plan.
Met het bedrijf en de vakbonden is eerder al afgesproken dat daar een zogenoemd
mobiliteitscentrum voor zal worden opgericht.
,,Ik ben opgelucht dat er nu een sociaal akkoord ligt. Als het akkoord ook door de
vakbondsleden en ondernemingsraad wordt goedgekeurd, kunnen wij snel beginnen met het
begeleiden van mensen van werk naar werk'', zei hij zaterdag tegen het ANP.
Toeleveranciers
Hij benadrukt nog eens dat het niet alleen gaat om de 1230 mensen van de sigarettenfabriek
die hun baan verliezen als Philip Morris uiterlijk per 1 oktober sluit. Ook bij toeleveranciers in
de regio rond Bergen op Zoom gaat werkgelegenheid verloren.

,,Volgens schattingen gaat het om 2500 tot 3000 banen´´, zegt Petter. ,,Ook voor die
werknemers moet straks ander werk worden gezocht. Het liefst bij nieuwe bedrijven die
duurzaam willen investeren in onze regio. Dat wordt een zware klus.´´
Over de inhoud van het sociaal plan, dat volgens Philip Morris voorziet in de hoogste
ontslagvergoeding die ooit in Nederland is uitgekeerd, wil hij zich niet inhoudelijk uitlaten.
,,Als de vakbonden en hun leden tevreden zijn, zijn wij dat ook.´´

Telegraaf
za 07 jun 2014, 02:28

Philip Morris en bonden zijn het eens
BERGEN OP ZOOM - De vakbonden en Philip Morris zijn het eens over een sociaal plan voor de 1230
werknemers van de sigarettenfabriek die hun baan kwijtraken. Dat meldt Philip Morris zaterdag. Er werd
sinds vrijdagochtend weer onderhandeld na 3 dagen van stakingen. De vakbonden leggen de plannen de
komende week voor aan hun leden.
De partijen zijn het onder meer eens geworden over scholings- en werk-naar-werk-regelingen en ook krijgen de
werknemers een ontslagvergoeding op basis van de oude kantonrechtersformule, waardoor de vergoeding hoger
uitvalt dan via de huidige gangbare rekenmethode. De fabriek van Philip Morris in Bergen op Zoom wordt uiterlijk
1 oktober gesloten.

Trouw

Philip Morris en bonden zijn het eens over
sociaal plan
07/06/14, 02:29 − bron: ANP

De vakbonden en Philip Morris zijn het eens geworden over een sociaal plan voor de 1230 werknemers
van de sigarettenfabriek die hun baan kwijtraken. Dat meldde Philip Morris vannacht. Er werd sinds
vrijdagochtend weer onderhandeld na drie dagen van stakingen. De vakbonden leggen de plannen de
komende week voor aan hun leden.
De partijen zijn het onder meer eens geworden over scholings- en werk-naar-werk-regelingen en ook krijgen de
werknemers een ontslagvergoeding op basis van de oude kantonrechtersformule, waardoor de vergoeding hoger
uitvalt dan via de huidige gangbare rekenmethode.
FNV Bondgenoten tevreden
Een van de vakbonden aan de onderhandelingstafel was FNV Bondgenoten. Onderhandelaar Jet Grimbergen is
tevreden. 'Dit resultaat mag er zeker zijn en was ook het maximaal haalbare. Wij zullen het met vertrouwen
volgende week aan de leden gaan voorleggen en uitgebreid toelichten.'
De fabriek van Philip Morris in Bergen op Zoom wordt uiterlijk 1 oktober gesloten. Dat maakte de
sigarettenfabrikant begin april bekend. Philip Morris werkte daarna aan een sociaal plan voor de werknemers. Dat
was ruim een maand later af. De vakbonden gingen niet akkoord, waarna een periode van onderhandelingen
begon.

Het Parool
Philip Morris en bonden zijn het eens over sociaal plan
07-06-14 02:29 uur - Bron: ANP

De vakbonden en Philip Morris zijn het eens geworden over een sociaal plan voor de 1230 werknemers
van de sigarettenfabriek die hun baan kwijtraken. Dat meldde Philip Morris vannacht. Er werd sinds
vrijdagochtend weer onderhandeld na drie dagen van stakingen. De vakbonden leggen de plannen de
komende week voor aan hun leden.
De partijen zijn het onder meer eens geworden over scholings- en werk-naar-werk-regelingen en ook
krijgen de werknemers een ontslagvergoeding op basis van de oude kantonrechtersformule, waardoor
de vergoeding hoger uitvalt dan via de huidige gangbare rekenmethode.
FNV Bondgenoten tevreden
Een van de vakbonden aan de onderhandelingstafel was FNV Bondgenoten. Onderhandelaar Jet
Grimbergen is tevreden. 'Dit resultaat mag er zeker zijn en was ook het maximaal haalbare. Wij zullen
het met vertrouwen volgende week aan de leden gaan voorleggen en uitgebreid toelichten.'
De fabriek van Phlip Morris in Bergen op Zoom wordt uiterlijk 1 oktober gesloten. Dat maakte de
sigarettenfabrikant begin april bekend. Philip Morris werkte daarna aan een sociaal plan voor de
werknemers. Dat was ruim een maand later af. De vakbonden gingen niet akkoord, waarna een periode
van onderhandelingen begon.

Nederlands Dagblad

Akkoord bonden en Philip Morris over sociaal plan
Sigarettenfabrikant Philip Morris en de vakbonden hebben een overeenkomst bereikt
over een sociaal plan. Dat meldt Philip Morris vrijdagnacht.
Nadat de stakende werknemers hun acties dinsdagavond hadden opgeschort, werd het overleg
vrijdagochtend hervat. Na zestien uur onderhandelen zijn onder meer afspraken gemaakt over
scholings- en werk- naar werkregelingen.
De ontslagvergoeding die de werknemers krijgen wordt gebaseerd op de oude, gunstigere
kantonrechtersformule. Het bedrag dat uit die formule komt wordt ook nog eens met 1,6
vermenigvuldigd. Dat wordt onder meer ter compensatie van de lagere pensioenen gedaan.
De vakbonden leggen het plan de komende week voor aan hun leden. De werknemers waren sinds
eind vorige week drie dagen in staking. Ze eisten een beter sociaal plan voor de ruim 1200
werknemers die in oktober hun baan verliezen
geplaatst: 07-06-2014 - 6.31
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Philip Morris en bonden zijn het eens
REGIO | 07 juni 2014 | Door Tim Besters, dichtbijredacteur

BERGEN OP ZOOM - De vakbonden en Philip Morris zijn het eens over een sociaal plan voor de 1230 werknemers van
de sigarettenfabriek die hun baan kwijtraken. Dat meldt Philip Morris zaterdag. Er werd sinds vrijdagochtend weer
onderhandeld na 3 dagen van stakingen. De vakbonden leggen de plannen de komende week voor aan hun leden.
De partijen zijn het onder meer eens geworden over scholings- en werk-naar-werk-regelingen en ook krijgen de werknemers
een ontslagvergoeding op basis van de oude kantonrechtersformule, waardoor de vergoeding hoger uitvalt dan via de huidige
gangbare rekenmethode.

Een van de vakbonden aan de onderhandelingstafel was FNV Bondgenoten. Onderhandelaar Jet Grimbergen is tevreden. ,,Dit
resultaat mag er zeker zijn en was ook het maximaal haalbare. Wij zullen het met vertrouwen volgende week aan de leden gaan
voorleggen en uitgebreid toelichten.''
De fabriek van Philip Morris in Bergen op Zoom wordt uiterlijk 1 oktober gesloten. Dat maakte de sigarettenfabrikant begin april
bekend. Philip Morris werkte daarna aan een sociaal plan voor de werknemers. Dat was ruim een maand later af. De
vakbonden gingen niet akkoord, waarna een periode van onderhandelingen begon.
Bron: ANP
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Philip Morris en bonden eens over sociaal plan
De vakbonden en Philip Morris zijn het eens over een sociaal plan voor de 1.230 werknemers van de
sigarettenfabriek die hun baan kwijtraken.
Dat meldt Philip Morris zaterdag. Er werd sinds vrijdagochtend weer onderhandeld na drie dagen van stakingen.
De vakbonden leggen de plannen de komende week voor aan hun leden.
De partijen zijn het onder meer eens geworden over scholings- en werk-naar-werk-regelingen en ook krijgen de
werknemers een ontslagvergoeding op basis van de oude kantonrechtersformule, waardoor de vergoeding hoger
uitvalt dan via de huidige gangbare rekenmethode.
De fabriek van Phlip Morris in Bergen op Zoom wordt uiterlijk 1 oktober gesloten. Dat maakte de
sigarettenfabrikant begin april bekend. Philip Morris werkte daarna aan een sociaal plan voor de werknemers. Dat
was ruim een maand later af. De vakbonden gingen niet akkoord, waarna een periode van onderhandelingen
begon.
Burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom wil snel aan de slag met het helpen van werknemers van de
sigarettenfabriek van Philip Morris bij het zoeken naar werk nu er een akkoord is over een sociaal plan.
''Ik ben opgelucht dat er nu een sociaal akkoord ligt. Als het akkoord ook door de vakbondsleden en
ondernemingsraad wordt goedgekeurd, kunnen wij snel beginnen met het begeleiden van mensen van werk naar
werk'', zei hij zaterdag.
Door: ANP

Omroep Brabant
‘Vakbonden en Philip Morris Bergen op Zoom moeten
opschieten met sociaal plan'
Laatst gewijzigd: vrijdag 6 juni 2014 - 13:15 | Auteur: Sid van der Linden

BERGEN OP ZOOM - De gemeente Bergen op Zoom vindt dat sigarettenfabriek Philip
Morris en de vakbonden meer haast moeten maken met het afspreken van een sociaal
plan. De fabriek stopt per 1 oktober de productie waardoor 1231 mensen baan verliezen.
De gemeente wil die mensen opvangen, maar dat kan pas als er een sociaal plan is. Volgens wethouder Arjan
van der Weegen dringt de tijd. De vakbonden hebben inmiddels aangekondigd dat de onderhandelingen vrijdag
worden hervat.

Mobiliteitscentrum
De gemeente Bergen op Zoom wil een eigen mobiliteitscentrum oprichten dat de ontslagen werknemers moet
gaan begeleiden. De wethouder erkent dat het helpen aan een andere baan lastig wordt, want die banen zijn er
niet.
Bergen op Zoom kan de mensen wel helpen met omscholing en gezinsbegeleiding nadat de ontslagen
werknemers thuis zijn komen te zitten. De wethouder vindt dat ook Philip Morris de verplichting heeft om mee te
helpen aan een mobiliteitscentrum. Hoewel de wethouder het bedrijf daar niet toe kan verplichten, rekent hij erop
dat de sigarettenfabrikant haar verantwoordelijkheid neemt.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Philip Morris en vakbonden eens over sociaal plan: 'Resultaat
mag er zeker zijn'
Laatst gewijzigd: zondag 8 juni 2014 - 06:11 | Auteur: Peter de Bekker

BERGEN OP ZOOM - De vakbonden en Philip Morris zijn het eens over een sociaal
plan voor de 1230 werknemers van de sigarettenfabriek die hun baan kwijtraken. Dat
meldt Philip Morris zaterdag. Er werd sinds vrijdagochtend weer onderhandeld na drie
dagen van stakingen. De vakbonden leggen de plannen komende week voor aan hun
leden.
De partijen zijn het na zestien uur onderhandelen onder meer eens geworden over scholings- en werk-naar-werkregelingen en ook krijgen de werknemers een ontslagvergoeding op basis van de oude kantonrechtersformule,
waardoor de vergoeding hoger uitvalt dan via de huidige gangbare rekenmethode.

FNV en CNV: 'Het maximaal haalbare'
Een van de vakbonden aan de onderhandelingstafel was FNV Bondgenoten. Onderhandelaar Jet Grimbergen is
tevreden. "Dit resultaat mag er zeker zijn en was ook het maximaal haalbare. Wij zullen het met vertrouwen
volgende week aan de leden gaan voorleggen en uitgebreid toelichten."
Ook Frans van Veen van CNV Vakmensen zegt tevreden te zijn. "Het was een intensief traject, maar met dit
sociaal plan wordt de schade het meest beperkt." Burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom wil snel aan
de slag met het helpen van werknemers van de sigarettenfabriek bij het zoeken naar werk.

Philip Morris: 'Beste sociaal plan ooit'
Philip Morris-woordvoerder Mathijs Peters is blij met het resultaat van de onderhandelingen: Dit is het beste

sociale plan ooit in Nederland. We vonden het eerste sociaal plan al heel goed, maar het is niet zo dat de
stakingen dit resultaat nu versneld hebben. Het heeft het eerder vertraagd. Pas toen ze de stakingen opgeschort
hebben zijn we weer gaan praten."
"Al met al is het op redelijk snelle termijn tot stand gekomen. Twee maanden nadat bekend werd de fabriek gaat
sluiten is dit plan nu bekend."

Philip Morris 1 oktober dicht
De fabriek van Philip Morris in Bergen op Zoom wordt uiterlijk 1 oktober gesloten. Dat maakte de
sigarettenfabrikant begin april bekend. Philip Morris werkte daarna aan een sociaal plan voor de
werknemers. Dat was ruim een maand later af. De vakbonden gingen daarmee niet akkoord, waarna een periode
van onderhandelingen begon.
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Mogelijk nieuw bedrijf dat 1000 banen oplevert op terrein Philip
Morris in Bergen op Zoom
Laatst gewijzigd: dinsdag 10 juni 2014 - 09:53 | Auteur: Mathijs Pennings

BERGEN OP ZOOM - De gemeente Bergen op Zoom praat met een bedrijf dat
mogelijk een fabriek wil vestigen op het terrein van sigarettenfabrikant Philip Morris.
Mocht het doorgaan dan levert het ongeveer duizend banen op. Dat bevestigt wethouder
Ton Linssen.
Volgens Linssen probeert de gemeente samen met Philip Morris bedrijven op het terrein te krijgen waar de oudwerknemers van de sigarettenfabriek ook aan de slag zouden kunnen.

Ook oplossing voor toeleveranciers
"Ik heb er vertrouwen in dat Philip Morris samen met de gemeente tot een goede invulling komt", zo zegt Linssen.
Hij hoopt niet alleen op banen voor de mensen die nu nog bij de sigarettenfabriek werken, maar ook voor de
toeleveranciers die straks een groot deel van hun werk verliezen als Philip Morris in Bergen op Zoom sluit.
De fabriek gaat uiterlijk 1 oktober dicht. De gemeente praat niet met een bedrijf, maar met meedere. Volgens
Linssen is de onderneming die duizend banen gaat leveren de grootste kanshebber. De wethouder verwacht over
zes tot acht weken meer te kunnen vertellen.

BNR Nieuwsradio

'Werknemers Philip Morris snel helpen'
Door ANP Nieuws
07 juni 2014 03:05 PM

BERGEN OP ZOOM - Burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom wil snel aan de slag met het
helpen van werknemers van de sigarettenfabriek van Philip Morris bij het zoeken naar werk nu er
een akkoord is over een sociaal plan.Met het bedrijf en de vakbonden is eerder al afgesproken dat
daar een zogenoemd mobiliteitscentrum voor zal worden opgericht.,,Ik ben opgelucht dat er nu een
sociaal akkoord ligt.
Met het bedrijf en de vakbonden is eerder al afgesproken dat daar een zogenoemd mobiliteitscentrum
voor zal worden opgericht.
,,Ik ben opgelucht dat er nu een sociaal akkoord ligt. Als het akkoord ook door de vakbondsleden en
ondernemingsraad wordt goedgekeurd, kunnen wij snel beginnen met het begeleiden van mensen van
werk naar werk'', zei hij zaterdag tegen het ANP.
Toeleveranciers
Hij benadrukt nog eens dat het niet alleen gaat om de 1230 mensen van de sigarettenfabriek die hun baan
verliezen als Philip Morris uiterlijk per 1 oktober sluit. Ook bij toeleveranciers in de regio rond Bergen op
Zoom gaat werkgelegenheid verloren.
,,Volgens schattingen gaat het om 2500 tot 3000 banen´´, zegt Petter. ,,Ook voor die werknemers moet
straks ander werk worden gezocht. Het liefst bij nieuwe bedrijven die duurzaam willen investeren in onze
regio. Dat wordt een zware klus.´´
Over de inhoud van het sociaal plan, dat volgens Philip Morris voorziet in de hoogste ontslagvergoeding die
ooit in Nederland is uitgekeerd, wil hij zich niet inhoudelijk uitlaten. ,,Als de vakbonden en hun leden
tevreden zijn, zijn wij dat ook.´´

Mogelijk nieuw bedrijf voor Bergen op Zoom
Door ANP Nieuws
07 juni 2014 04:39 PM

BERGEN OP ZOOM - De gemeente Bergen op Zoom praat met een onderneming die mogelijk een
fabriek wil vestigen op een deel van het terrein van sigarettenfabrikant Philip Morris.,,De gesprekken
zijn nog prematuur, maar als het doorgaat levert het circa 1000 arbeidsplaatsen op'', zegt wethouder
Ton Linssen (Economische Zaken) van Bergen op Zoom.Hij wil verder geen details geven.
,,De gesprekken zijn nog prematuur, maar als het doorgaat levert het circa 1000 arbeidsplaatsen op'', zegt
wethouder Ton Linssen (Economische Zaken) van Bergen op Zoom.
Hij wil verder geen details geven. ,,Dat zou het proces kunnen verstoren'', aldus de wethouder. Hij zegt dat
er nog andere kandidaten zijn, maar dat de betreffende onderneming vooralsnog ,,de grootste kanshebber''
is.
Linssen zegt nauw samen te werken met Philip Morris, dat eigenaar is van het terrein. ,,Het fabrieksterrein
heeft een unieke ligging, in de oksel van de A4 en A58, en heeft een eigen treinstation'', aldus Linssen. De
wethouder verwacht over zes tot acht weken meer te kunnen vertellen.

Philip Morris en bonden zijn het eens
Door ANP Nieuws

07 juni 2014 07:30 AM

BERGEN OP ZOOM - De vakbonden en Philip Morris zijn het eens over een sociaal plan voor de
1230 werknemers van de sigarettenfabriek die hun baan kwijtraken.
Dat meldt Philip Morris zaterdag. Er werd sinds vrijdagochtend weer onderhandeld na 3 dagen van
stakingen. De vakbonden leggen de plannen de komende week voor aan hun leden.
De partijen zijn het onder meer eens geworden over scholings- en werk-naar-werk-regelingen en ook
krijgen de werknemers een ontslagvergoeding op basis van de oude kantonrechtersformule, waardoor de
vergoeding hoger uitvalt dan via de huidige gangbare rekenmethode.
Een van de vakbonden aan de onderhandelingstafel was FNV Bondgenoten. Onderhandelaar Jet
Grimbergen is tevreden. ,,Dit resultaat mag er zeker zijn en was ook het maximaal haalbare. Wij zullen het
met vertrouwen volgende week aan de leden gaan voorleggen en uitgebreid toelichten.''
De fabriek van Philip Morris in Bergen op Zoom wordt uiterlijk 1 oktober gesloten. Dat maakte de
sigarettenfabrikant begin april bekend. Philip Morris werkte daarna aan een sociaal plan voor de
werknemers. Dat was ruim een maand later af. De vakbonden gingen niet akkoord, waarna een periode
van onderhandelingen begon.

Omroep Zeeland
geplaatst op: za 07-06-2014, 09:25 ; laatste keer aangepast: za 07-06-2014, 16:16

Akkoord bonden en Philip Morris over sociaal plan
BERGEN OP ZOOM - Vakbonden en directie van Philip Morris hebben een akkoord bereikt over een sociaal plan.
Personeel van de sigarettenfabriek in Bergen op Zoom staakte afgelopen weken enkele dagen om de eis voor een goed
sociaal plan kracht bij te zetten.

Arbeidsplaatsen
1.230 werknemers verliezen hun baan omdat de fabriek in oktober grotendeels dicht gaat. Bij de fabriek werken zo'n 300
Zeeuwen. De directie bood een sociaal plan, dat volgens de vakbonden onvoldoende was.

Resultaat
Vakbond CNV is blij met het behaalde resultaat. Na nieuwe onderhandelingen zijn er uitgebreide scholings- en werk-naar-werkregelingen afgesproken. Ook is er een betere ontslagvergoeding afgesproken. Zowel bonden als directie van Philip Morris
hebben water bij de wijn moeten doen. De vergoeding is wel hoger dan gebruikelijk.

Tevreden
Volgens woordvoerder Matthijs Peters van Philip Morris is het resultaat bevredigend. "Goed dat er binnen twee maanden
duidelijkheid is gekomen voor het personeel", zegt Peters. Het sociaal plan moet nog wel voorgelegd worden aan de leden van
de vakbonden. Volgende week mag het personeel van de sigarettenfabriek zich uitspreken over de gemaakte afspraken.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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'Philip Morris heeft actiebereidheid onderschat'
BERGEN OP ZOOM - De directie van Philip Morris heeft de bereidheid tot actie onder het personeel
onderschat. Volgens Frans van de Veen van vakbond CNV dacht de sigarettenfabrikant de sluiting van de
fabriek wel 'even te regelen'. Na stakingen kwamen directie en bonden vrijdagnacht tot een akkoord over
een sociaal plan.
Dit najaar valt het doek voor 1.230 medewerkers van het bedrijf. De fabriek gaat gedeeltelijk dicht. "Voor de
meesten houdt het na oktober op en kans op ander werk is erg klein. Het personeel voelde zich door het bod van
Philip Morris niet goed behandeld en dat werd niet geaccepteerd", aldus Van de Veen.
Personeel van de sigarettenfabriek staakte enkele dagen. De acties waren bedoeld om de eisen van de
vakbonden kracht bij te zetten. De directie hield lang voet bij stuk, maar uiteindelijk is door de vakbonden een
ruimere schadevergoeding bedongen zodat ontslagen medewerkers langer de tijd krijgen om ander werk te
vinden.
"Iemand die vijftien jaar heeft gewerkt, nu 52-jaar oud is, kan rekenen op twee tot drie jaar salaris", legt Van de
Veen uit. "Het is wat ons betreft het maximale wat we eruit hebben kunnen halen."
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
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'Nieuw bedrijf zou personeel Philip Morris kunnen
overnemen'
BERGEN OP ZOOM - De gemeente Bergen op Zoom praat met een bedrijf dat mogelijk een fabriek wil vestigen op een
deel van het terrein van Philip Morris. Wethouder Ton Linssen (Economische Zaken) van Bergen op Zoom bevestigt
dat tegenover het ANP.

Kanshebber
"De gesprekken zijn nog prematuur, maar als het doorgaat levert het circa duizend arbeidsplaatsen op'', zegt de wethouder.
Verdere details ontbreken, maar volgens Linssen gaat het om een "grootse kanshebber'' die als de sigarettenfabriek de deuren
sluit op die locatie kan beginnen.

Uniek
"Het fabrieksterrein heeft een unieke ligging, in de oksel van de A4 en A58, en heeft een eigen treinstation'', zegt de wethouder.
Hij verwacht over zes tot acht weken meer te kunnen vertellen.

