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BN/De Stem  
 
24-05-2014 

‘PM brengt werk naar buitenland’ door John Bas - BERGEN OP ZOOM -Uit 

angst voor komende stakingen, brengt Philip Morris nu al productie onder in Duitsland. Dat verwijten de vak-
bonden de Bergse sigarettengigant. Die ontkent en zegt dat het een incidentele order betreft. 
Inmiddels legden de bonden een ultimatum en een eindbod voor een sociaal plan op tafel. Ze eisen onder meer 
1,9 maal de oude kantonrechtersformule, aanvulling van het pensioensgat en maximaal vijf jaar begeleiding naar 
een nieuwe baan. Gaat de directie daar niet op in, dan dreigen vanaf dinsdag of woensdag stakingsacties in het 
bedrijf waar 1.230 mensen hun baan verliezen. Gistermiddag ontstond commotie aan de poort omdat in de 
fabriek twee trailers geladen werden voor de Philip Morris-vestiging in Berlijn. Het betrof verpakkingen, folie en 
filtermateriaal voor 40 miljoen sigaretten, bestemd voor de Japanse markt. Volgens werknemers zouden die 
sigaretten in Bergen op Zoom geproduceerd worden. Het management van Philip Morris verzekert dat het om al 
geplande fabricage in Duitsland gaat. 
„Wij weten voor 100 procent dat het niet waar is”, verklaart FNV-vakbondsbestuurder Jet Grimbergen. „Het 
bedrijf spreekt zich steeds tegen. Eerst was het materiaal dat over de datum is, toen betrof het productie-achter-
stand waarmee ze het personeel hier niet willen opzadelen. Maar het gaat om een nieuw merk voor de Japanse 
markt en ze willen geen risico lopen dat ze niet kunnen leveren.” Als komende week het ultimatum van de 
bonden is verlopen en er acties zouden komen, is Philip Morris aan stakingswetgeving verplicht en mag geen 
werk overgeplaatst worden. De vakbonden voeren overleg met Duitse collega’s over dit voorval.     
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
30-05-2014      

Patstelling bonden en directie Philip Morris door Ad Goddrie BERGEN OP 

ZOOM – De vakbonden en de directie van Philip Morris staan na de staking van woensdag nog lijnrecht 
tegenover elkaar. 
Terwijl de bonden dreigen de Bergse sigarettenfabriek maandag opnieuw plat te leggen, geeft de bedrijfsleiding 
geen duimbreed toe. „De eisen zijn ridicuul”, zegt Mathijs Peters, woordvoerder van Philip Morris Holland.  
Jet Grimbergen van FNV Bondgenoten zei woensdagmorgen tijdens de stakingsbijeenkomst op het 
parkeerterrein van Philip Morris tegen een paar honderd werknemers dat de directie een nieuw ultimatum is 
gesteld. Als er voor zondagavond half twaalf geen signalen komen dat er over een beter sociaal plan valt te pra-
ten, wordt er maandag weer gestaakt. De vakbonden eisen onder meer een hogere ontslagvergoeding. 
Maar volgens Peters valt er onder de huidige voorwaarden niet te praten. „Als de bonden niet tot realiteitszin 
komen, kan ik wel voorspellen wat er maandag gaat gebeuren.” 
Philip Morris stelt zich op het standpunt dat de bonden een naar Nederlandse begrippen zeer goed sociaal plan 
is voorgelegd. Het bedrijf biedt onder andere 1,4 keer de oude kantonrechtersformule. De bonden eisen echter 
1,9 keer de kantonrechtersformule, aanvulling van het pensioengat en maximaal vijf jaar begeleiding naar een 
nieuwe baan. 
„Ridicuul”, zegt Peters. „We hebben de vakbonden uitgenodigd ons voorbeelden te geven van betere sociaal 
plannen, maar tot op heden hebben we niks gezien. Maar de deur staat en blijft open.” De vakbonden zeggen op 
hun beurt dat Philip Morris een winstgevende onderneming is, ook in Bergen op Zoom. De sluiting per 1 oktober, 
waardoor ruim 1.200 mensen hun baan verliezen, is pure winstmaximalisatie. „Wat hier gebeurt, is schandalig”, 
aldus Ellen Dekkers, voorzitter van FNV Bondgenoten. De bonden wijzen er verder op dat Philip Morris in 
Nederland jarenlang van belastingvoordelen heeft geprofiteerd, voor een bedrag van één miljard euro. 
Bestuurder Maurice Limmen van het CNV: „Wij willen centen zien.” 
Volgens Grimbergen heeft Philip Morris tot zondag de tijd om met een bod te komen ‘waar meer respect uit 
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blijkt’. Anders gaat de fabriek weer plat. „Het is beter ervoor te vechten, dan je naar de slachtbank te laten 
leiden.” 
Dat vindt ook Peter Annevelink uit Roosendaal, die op de stakingsdag van woensdag met een bord ‘Ik ben te 
oud voor mijn nieuwe baan’ rondliep. 
Annevelink: „Ik ben 52 jaar, ik word niet eens meer voor een sollicitatiegesprek uitgenodigd.” Hij werkt al 32 jaar 
bij Philip Morris. „Ik heb me altijd netjes ingezet. Nu wil ik een goed sociaal plan hebben.”  
 

Commentaar : Hoog spel 
De bonden hebben de directie van sigarettenfabriek Philip Morris een ultimatum gesteld. Als voor zondagavond 
half twaalf geen beter sociaal plan op tafel ligt, dan volgt wederom een staking. 
De grote vraag is of ze daarmee hun hand niet overspelen. Goed beschouwd is het huidige sociaal plan eigenlijk 
riant. Bijna geen enkel akkoord dat de afgelopen jaren is gesloten, kent zulke goede regelingen voor personeel 
dat wordt ontslagen. Zo’n beetje iedere oudere boven de 60 jaar behoudt zijn volledige salaris tot aan zijn 
pensioen. 
De ontslagvergoeding van 1,4 keer de oude kantonrechtersformule is de hoogste die de afgelopen jaren is 
overeengekomen. 
Het is overigens niet meer dan terecht dat er zo’n goede regeling uitrolt, vanwege het feit dat het bedrijf nog 
volop winst draait. Al blijft het natuurlijk een schrale troost voor de vele werknemers die hun baan verliezen. 
Nu dreigt het risico dat door het gepoker van de bonden om er nog meer uit te slepen, de directie (die de eisen 
van de bond ‘ongekend’ noemt) het huidige bod van tafel haalt en er geen sociaal plan is. In dat geval wordt 
teruggevallen op wettelijke regelingen en die zijn een stuk minder. Dan zijn de werknemers geheel onverdiend - 
kind van de rekening.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
31-05-2014  
 

‘ Arbeidsmarkt heeft masterplan nodig ’ – Bergen op Zoom - West-Brabant heeft 

een masterplan nodig om de duizenden mensen die binnenkort hun baan kwijtraken nieuw werk te bezorgen. De 
provincie moet met gemeenten als Bergen op Zoom, Woensdrecht, Moerdijk en Roosendaal aan de slag om 
mensen te begeleiden, maar ook om nieuwe bedrijven en productie te organiseren. Dat zegt hoogleraar 
arbeidsmarkt Ton Wilthagen. „Met een sociaal plan en een zak geld red je het niet.”                                           
Zie ook pagina’s 30 /31   
 

‘West-Brabant arbeidsmarkt : ‘Nú werkloos raken is dramatisch, 
maar er zijn echt kansen’ door John Bas  

Duizenden banen weg in West-Brabant. Ton Wilthagen denkt mee over nieuwe arbeidsplaatsen. 
Bergen op Zoom heeft de Tilburgse hoogleraar arbeidsmarkt gevraagd om zijn hulp. Er is paniek. Niet alleen in 
die gemeente waar 1.230 Philip Morris-mensen binnenkort hun baan kwijt zijn, maar in de héle regio. De sigaret-
tenfabriek, Tetra Pak, Fokker Services, Philips Lighting, aanverwante bedrijven... in korte tijd verliezen 
duizenden West-Brabanders hun baan. Hoe komen die weer aan de slag? Waar ligt weer een toekomst voor 
deze mensen in een tijd dat banen zeldzaam zijn? 
Een zak geld meegeven, is onvoldoende, bezweert hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen die met grote 
interesse de stakingen volgt voor een sociaal plan bij Philip Morris. „Vroeger gingen die mensen allemaal in de 
WW of VUT en accepteerden we dat. 
Maar dat kan niet meer, daar is geen geld voor. Bergen op Zoom raakt failliet, kan dat niet opbrengen, want 
uiteindelijk krijgt de gemeente deze mensen in de bijstand. Werknemers ook niet. Als je nu 54 bent en ontslagen 
wordt, moet je nog twaalf jaar werken. 
Met een ton van de baas zing je dat niet uit, kom je pensioen tekort. Je hebt werk nodig.” 
En dat terwijl de crisis nog ijlt. 
Volgens de 54-jarige professor moeten we realistisch zijn. „De toppers regelen zichzelf, vinden zo een nieuwe 
baan. Zestig-plussers moet je afschrijven. Vanaf 55 jaar vindt op de huidige arbeidsmarkt nog maar 2 procent 
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ander werk. Als je daar niet meteen een alternatief voor hebt, kun je het schudden. Voor de jongeren moet je in 
West-Brabant vooral proberen nieuwe werkgelegenheid te vinden. Dan moet je omscholen, bedrijven motiveren. 
De pest is dat je zo weinig tijd hebt. Ze komen nú op straat, het wordt zomer, vakantie. Als je bij Philip Morris 
ontslagen wordt en geld meekrijgt, ga je naar huis, doet eerst nog wat leuks. Maar over een paar maanden krijg 
je in de gaten wat de echte gevolgen zijn.” Wat West-Brabant en eigenlijk heel Nederland opbreekt, stelt 
Wilthagen vast, is dat we geen georganiseerde en tijdige aanpak van werk-naar-werk kennen. 
„Nergens. Terwijl je juist moet voorkomen dat mensen in de bijstand raken. Als je over een sociaal plan moet 
praten, ben je al te laat. Zorg op tijd dat je weet wat mensen kunnen en nodig hebben. Bedenk samen met de 
baas op tijd nieuw werk voor jezelf. Desnoods elders. We zijn dat niet gewend; zeker in West-Brabant, een regio 
met enorm veel traditionele productiebedrijven, kwamen mensen in dienst totdat ze een gouden horloge kregen.” 
Dus komt de klap onverwacht hard aan als ook bedrijven van naam en faam de deur sluiten. 
Zelfs terwijl ze nog winst maken. 
„Probleem is dat ze goederen maken die qua technologie of acceptatie over de houdbaarheidsdatum raken. 
Sigaretten, lampen, melkpakken; je kunt ze niet blijven maken als het niet meer verkoopt of als productie in het 
buitenland aanmerkelijk goedkoper is. Ik ken de kritiek in Bergen op Zoom, maar een minister kan zo’n bedrijf 
niet tegenhouden.” 
Toch zijn er kansen, verzekert Wilthagen. De regio heeft een masterplan nodig. Benoem snel met provincie, 
gemeenten, Sociale Zaken, UWV en deskundigen de problemen. Onderzoek wat de mensen die hun werk kwijt 
raken kunnen en willen. Waar zijn ze in hun vrije tijd goed in, wat zijn hun vaardigheden? Kijk welk werk daarbij 
aansluit of school die mensen om. „Zorg vooral dat ze aan het werk blijven, desnoods tijdelijk ergens anders. Dat 
ze tijd winnen om aan ander werk te werken, dat ze niet uit de running raken. Dat is funest. Laten we nieuwe 
producten, nieuwe bedrijven bedenken. Fuji in Tilburg was van de filmrolletjes, maar gebruikt die technologie nu 
voor waterzuivering. Capi Lux liet door 500 Chinezen bloempotten maken, maar doet dat nu met behulp van 
robotten en 65 Nederlanders weer hier. VDL NedCar kon mensen terughalen omdat ze tijd kregen om machines 
voor Mini’s aan te passen. Philip Morris en Philips staan op A-locaties: gebruik die goed geschoolde en ge-
motiveerde mensen daar voor iets anders. Ik denk dat de maakindustrie ook in West-Brabant nog kans heeft. In 
China worden de loonkosten steeds hoger, is de productiviteit minder, is de energie duurder, de kwaliteit 
aanmerkelijk minder... ” 
Wilthagen begrijpt dat de werknemer van Tetra Pak die binnenkort op straat komt te staan, vreest dat het voor 
hem te laat is. „Dat is ook moeilijk. En we moeten ook initiatief van mensen zelf verwachten. De jaren dat het 
werk naar je toe kwam, zijn heus voorbij. Dat zullen ook jongeren merken. Dat je eerste baan niet voor eeuwig 
is. Maar we moeten met z’n allen ook zorgen dat die jongeren niet uit West-Brabant wegrennen. Dat is de dood 
in de pot voor de economie, voor de samenleving. De regio moet perspectief bieden en daar hebben we 
iedereen bij nodig. Dat besef is niet overal aanwezig, ook niet bij het kabinet. Het is dramatisch ja, maar laten we 
de dynamiek van dit moment gebruiken om nu met z’n allen aan de slag te gaan.” 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
02-06-2014 

Bonden en Philip Morris nog ver uiteen door Sanne Schelfaut  - BERGEN OP 

ZOOM – De kans is zeer groot dat werknemers van Philip Morris vandaag opnieuw het werk neerleggen. De 
vakbonden en de directie van de sigarettenfabrikant zijn de afgelopen dagen niet nader tot elkaar gekomen.  
De bonden zeiden afgelopen woensdag dat er vandaag opnieuw zou worden gestaakt als er voor zondag 23.30 
uur geen signalen kwamen om over een beter sociaal plan te praten. „Formeel zijn wij niet eens op de hoogte 
gesteld van dat ultimatum. Wij vinden dat de bal bij de bonden ligt en hebben ze gevraagd met voorbeelden te 
komen van betere sociaal plannen. Tot nu toe hebben we niets gezien of ontvangen. Dat is ook bijna niet 
mogelijk. Ons plan zit goed in elkaar en is rianter dan wat er bij vergelijkbare Nederlandse bedrijven die moesten 
reorganiseren of sluiten is afgesproken”, zegt Mathijs Peters, woordvoerder van Philip Morris Holland. 
Het bedrijf biedt onder meer 1,4 de oude kantonrechtersformule. De bonden eisten 1,9 keer deze formule, 
aanvulling van het pensioengat en maximaal vijf jaar begeleiding naar een nieuwe baan. „Je kunt dit van geen 
enkel bedrijf verwachten. Via de kantonrechtersformule proberen we het pensioengat zo goed mogelijk op te 
vullen. Als er weer wordt gestaakt, komt dat het sociaal plan niet ten goede. Het kost tijd en geld, daar wordt 
niemand beter van”, stelt Peters. Woordvoerders van vakbonden CNV en FNV waren gisteravond niet 
bereikbaar. Volgens Marco Vallebella van De Unie hebben de bonden eerder tegen Philip Morris gezegd niet 
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met voorbeelden van andere sociaal plannen te komen. „Dat is appels met peren vergelijken.”  
………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 
03-06-2014 

Personeel Philip Morris staakt vandaag door door Ad Goddrie - BERGEN OP 

ZOOM –Werknemers van Philip Morris gaan vandaag door met de staking. Dat hebben de vakbonden 
gistermiddag bekendgemaakt. Volgens Jet Grimbergen van FNV Bondgenoten is van de directie van de Bergse 
sigarettenfabriek niets vernomen. „Werknemers zijn de houding van de directie beu.” 
De bedrijfsleiding had voor zondagavond half twaalf een signaal moeten afgeven dat over een beter sociaal plan 
valt te praten. Dat kwam er niet, waarna werknemers gisteren 24 uur in staking gingen. Die actie wordt nu met 
nog eens 24 uur verlengd. 
Volgens de bonden lag de procuctie bij Philip Morris nagenoeg stil. Grimbergen: „Er zijn misschien tien mensen 
die werken.” Philip Morris-woordvoerder Mathijs Peters zegt dat het er tachtig tot negentig waren. Philip Morris 
sluit op 1 oktober de deuren. Ruim 1.200 mensen verliezen hun baan. Het bedrijf biedt 1,4 keer de oude 
kantonrechtersformule, de bonden eisen 1,9. 
Peters: „De staking doet pijn, het kost ons ongeveer een half miljoen euro per dag, maar het verandert ons 
aanbod niet.” 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
04-06-2014 

Werknemers Philip Morris stoppen tijdelijk met staken - BERGEN OP 

ZOOM - Werknemers van Philip Morris in Bergen op Zoom zijn gisteravond laat tijdelijk gestopt met hun staking: 
de nachtploeg ging weer aan de slag . De vakbonden hopen dat de directie de onderbreking gebruikt om met 
betere voorstellen te komen voor een sociaal plan. Op 1 oktober komen circa 1.230 mensen op straat te staan 
als de fabriek sluit. Philip Morris laat weten dat er ‘weer naar inhoudelijke opties worden gekeken’ als de 
werknemers aan de slag gaan. Veel ruimte voor aanpassingen ziet het concern niet. „Het zal moeilijk worden om 
nog bergen te verzetten”, aldus een woordvoerder. Kees de Vos van CNV Vakmensen sprak gisteravond van 
een timeout: de acties kunnen later weer worden voortgezet. De medewerkers willen vooral een betere 
vertrekregeling; vanwege de nieuwe belasting- en pensioenregelgeving houden zij netto minder over. Philip 
Morris noemt het eigen voorstel juist een van de beste sociale plannen ooit in Nederland. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Op website geplaatst 05 juni 2014 ; Laatste update 05 juni, 10:29 

Wethouder Van der Weegen:onderhandelingen Philip Morris 
duren te lang                      

BERGEN OP ZOOM - De onderhandelingen over een sociaal plan bij Philip Morris in Bergen op Zoom 
duren te lang. Daarom roept wethouder Arjen van der Weegen (Sociale Zaken) zowel werkgever als 
vakbonden op om snel tot een akkoord te komen. Want pas wanneer dat er is kan er worden gepraat 
over een 'mobiliteitscentrum', dat mensen weer aan werk moet helpen. 

Van der Weegen is bang dat de onderhandelingen te lang voortslepen. De deadline van 1 oktober van dit jaar, 
de dag dat de sigarettenfabriek sluit, komt intussen steeds dichterbij. Daarna wordt het alleen naar lastiger om 
zaken te doen. Dat is niet alleen problematisch voor de ontslagen werknemers van Philip Morris, maar ook voor 
de honderden mensen wiens baan op de tocht staat omdat ze bij leveranciers van de sigarettenfabriek werken. 
Van der Weegen vreest dat tussen de 3.000 en 4.000 banen op de tocht staan in Bergen op Zoom en omgeving. 

 
 

 

BoZse Bode  
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28-05-2014 

Bonden weigeren bod Philip Morris 
Vakbonden stellen ultimatum en bereiden zich voor op acties 
BERGEN OP ZOOM - De werknemers van Philip Morris hebben het bod van de directie 
massaal afgewezen. Zij willen een beter sociaal plan en zijn bereid om daar actie voor te 
voeren. Inmiddels hebben de vakbonden Philip Morris Holland geïnformeerd dat zij het bedrijf 
een ultimatum zullen stellen. 

 
DOOR SOPHIE VAN DER VELDE - Philip Morris vindt de ingenomen positie van de vakbonden onredelijk 
en te voorbarig. Wat Philip Morris betreft zouden de onderhandelingen moeten worden voortgezet 
aangezien de bonden op 20 mei nieuwe eisen op tafel legden. De eisen hebben mogelijk financiële 
gevolgen en Philip Morris heeft aangegeven deze te willen bestuderen. Daarom heeft Philip Morris de 
vakbonden uitgenodigd om op 28 mei opnieuw te komen praten. De vakbonden daarentegen gunnen de 
onderneming de tijd niet.  
Toch is Philip Morris ervan overtuigd dat het voorstel rechtvaardig en solide is. Zo is er bij het opstellen van 
deze voorstellen gekeken naar sociale plannen zoals de bonden die in de laatste jaren met vergelijkbare 
bedrijven hebben afgesloten. 
 
Ultimatum 
De vakbonden stellen echter dat de werknemers de vertragingstactiek van Philip Morris meer dan zat zijn. 
Ook zien zij eerdere beloftes die het bedrijf niet waarmaakt en dat het sociaal plan veel minder goed 
uitpakt dan op het eerste gezicht lijkt. De vakbonden zijn inmiddels uitonderhandeld en alle leden menen 
dat te steunen. CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten stellen deze week nog een ultimatum vast aan 
de sigarettenfabrikant. Als Philip Morris daar niet op in gaat, dan volgen er acties volgens de vakbonden. 
Stakingen worden daarbij niet uitgesloten.   
 
Voorstellen 
De voorstellen van Philip Morris bevatten onder meer een ruime beëindigingsvergoeding 
en uitgebreide werk-naar-werkregelingen. Philip Morris zegt bovendien al tegemoetgekomen te zijn aan 
een aantal andere eisen van de vakbonden. Het bedrijf heeft de vakbonden meerdere keren 
gevraagd om voorbeelden van sociale plannen die in hun ogen beter zijn dan het huidige sociale plan. 
De vakbonden weigeren met zo’n voorbeeld te komen. Toch blijft Philip Morris daarvoor open staan en 
zeggen zij ook, ondanks de opstelling van de bonden, zich te blijven inzetten voor samenwerking om 
binnen een redelijke termijn te komen tot een eerlijk resultaat voor alle medewerkers. Zo organiseren zij 
volgende week Ronde Tafel met experts over de plannen op het terrein van werk-naar-werk.     
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
01-06-2014    

Werknemers Philip Morris staken 
voor beter sociaal plan 
Sigarettenfabrikant zegt al een van de beste ontslagregelingen te hebben voorgelegd 
BERGEN OP ZOOM - Voor de tweede keer in enkele maanden tijd hebben medewerkers van 
Philip Morris het werk neergelegd. Waar zij in januari nog staakten voor een beter loon, eisen 
zij nu een betere ontslagvergoeding van de sigarettenfabrikant. Die stopt in oktober met de 
productie, waardoor 1231 mensen op straat zullen komen te staan. Philip Morris zegt echter al 
een zeer ruime ontslagregeling te hebben voorgesteld. “De stakingen zullen het sociaal plan 
niet verbeteren, maar wel zorgen voor meer vertraging en onzekerheid”, waarschuwt de 
directie. 
 
DOOR RIA VAN MEIR 
De stakingen worden geleid door de vakbonden CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten. 
De bonden gaven vorige week al aan dat zij niet akkoord gingen met het sociaal plan van Philip Morris en 
legden nieuwe eisen op tafel. 
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Philip Morris kreeg tot dinsdagnacht de tijd om op die nieuwe eisen te reageren. Nog voor het verstrijken 
van het ultimatum gaf de directie van Philip Morris al aan dat de eisen van de bonden ‘volstrekt en 
aantoonbaar onacceptabel’ zijn. De vakbonden eisen onder andere een betere ontslagvergoeding 
volgens de oude kantonrechtersformule van factor 1,9, een betere pensioenvoorziening en begeleiding en 
scholing voor een periode van vijf jaar. Ook willen zij goede voorwaarden voor de ingehuurde 
medewerkers, zoals schoonmakers en beveiligers.  
 
Belastingvoordeel 
De bonden wijzen erop dat Philip Morris sinds 1981 miljoenen aan belastingvoordeel heeft gehad van de 
Nederlandse staat, doordat het bedrijf de accijnzen op sigaretten inde en pas maanden later afdroeg aan 
het Rijk. Dat leverde volgens de bonden een rendement van gemiddeld veertig miljoen euro per jaar op. De 
vakbonden willen dat de sigarettenfabrikant die miljoenen nu inzet voor een beter sociaal plan en 
investeert in nieuwe werkgelegenheid in West-Brabant en Zeeland.  
Volgens Philip Morris is het voorgestelde sociaal plan één van de beste, of zelfs de beste, collectieve 
ontslagregelingen die ooit voor Nederlandse werknemers onder vergelijkbare omstandigheden is 
afgesloten. 
De fabrikant bood de werknemers aan om een correctiefactor van 1,4 toe te passen op de oude, 
gunstigere kantonrechtersformule. “Dat is zo’n veertig procent hoger dan de gemiddelde correctiefactor, 
die in het recente verleden in andere, vergelijkbare sociale plannen is overeengekomen”, verweert het 
bedrijf zich. Philip Morris noemt de eis van de bonden om een factor van 1,9 toe te passen ‘ongekend’ en 
zegt dat het onmogelijk is om daar gehoor aan te geven.  
 
Vertraging 
Dat de werknemers het werk hebben neergelegd, zal Philip Morris er niet van overtuigen om met een beter 
sociaal plan te komen. Het bedrijf vindt dat de bonden veel te vroeg met een ultimatum kwamen. 
“Wij hadden ons eerste voorstel al aanzienlijk verbeterd en we zijn nog steeds bereid om verder te praten. 
De bonden laten de onderhandelingen onnodig en veel te vroeg escaleren. Dit gaat ten koste van de tijd en 
middelen die we beter ten behoeve van de werknemers zouden kunnen aanwenden. De acties zullen dan 
ook niet leiden tot een verbetering van het voorstel, maar wél tot meer vertraging en onzekerheid voor de 
werknemers.” Daarnaast laat Philip Morris weten is gesprek te zijn met diverse bedrijven voor een goede 
werknaar-werk begeleiding. 
 

 

Omroep Brabant  
 

Werknemers Philip Morris in Bergen op Zoom blijven staken 

Laatst gewijzigd: maandag 2 juni 2014 - 14:57 | Auteur: Corné Verschuren 

 

BERGEN OP ZOOM - De medewerkers van Philip Morris in Bergen op Zoom gaan ook dinsdag niet aan het werk. De 

vakbonden willen een beter sociaal plan voor de medewerkers van de sigarettenfabrikant die op straat komen te staan. 

De bonden en de directie hebben nog geen akkoord bereikt. De bonden hadden met een staking gedreigd als er voor zondagavond nog 

geen overeenkomst was of een afspraak om over het sociaal plan te praten.  

 

Bijeenkomst in partycentrum 

De stakende medewerkers kwamen maandagochtend bijeen in partycentrum Rozenoord. Daar werden zij toegesproken door Jet 

Grimbergen van FNV  Bondgenoten en Frans van de Veen van de CNV Vakbond. Na de personeelsbijeenkomst kwam het actiecomité 

dat de staking met nog eens 24 uur wordt verlengd, dus tot en met dinsdagnacht.  

Het conflict tussen de vakbonden en Philip Morris lijkt zich te verharden. De medewerkers willen vooral een betere vertrekregeling. 

Vanwege de nieuwe belasting- en pensioenregelgeving houden de medewerkers netto minder over. De sigarettenfabrikant weigert 

vooralsnog het verschil te compenseren. De actievoerders houden eveneens voet bij stuk. 

 

Sluiting per 1 oktober 

Philip Morris sluit per 1 oktober zijn fabriek in Bergen op Zoom. Circa 1230 van de 1371 werknemersverliezen daardoor hun baan. Het 

personeel kreeg het slechte nieuws begin april te horen. Vakbonden en het bedrijf steggelen al enige tijd over de invulling van het 

sociaal plan. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Staking Philip Morris verlengd 

maandag 2 juni 2014 - 15:19 

http://www.omroepbrabant.nl/Tag.aspx?author=Corn%C3%A9%20Verschuren
http://www.omroepbrabant.nl/?news/209110382/Tot+4000+banen+weg+door+sluiten+Philip+Morris+in+Bergen+op+Zoom.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/211415582/Onderhandelingen+Philip+Morris+met+vakbonden+gestrand+Ze+stellen+buitensporige+eisen.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/211415582/Onderhandelingen+Philip+Morris+met+vakbonden+gestrand+Ze+stellen+buitensporige+eisen.aspx
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BERGEN OP ZOOM (ANP) - Werknemers van de sigarettenfabriek van Philip Morris in Bergen op Zoom gaan voorlopig door 

met staken. Zij willen op die manier de directie onder druk zetten om met een beter sociaal plan te komen. Philip Morris sluit 

uiterlijk per 1 oktober de fabriek. Dat kost 1230 werknemers hun baan. 

De werknemers begonnen woensdag met staken, nadat de directie niet was ingegaan op een ultimatum van de vakbonden. Na een 

pauze in verband met het hemelvaartweekend, waarin de fabriek toch al was gesloten, werd de staking zondagavond weer voortgezet 

voor 24 uur. 

De vakbondsleden die het actiecomité vormen, besloten maandag daar nog eens 24 uur aan vast te plakken. Dat betekent dat de 

staking in de nacht van dinsdag op woensdag afloopt. Volgens de vakbonden ligt de productie nagenoeg stil. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Stakers bij Philip Morris lassen pauze in 

dinsdag 3 juni 2014 - 18:16 

BERGEN OP ZOOM (ANP) - De vakbonden lassen een pauze in na het aflopen dinsdagnacht van de staking bij de 

sigarettenfabriek van Philip Morris in Bergen op Zoom. Dat betekent dat vanaf woensdag het werk wordt hervat. Dat zei een 

woordvoerder van CNV Vakmensen. 

De vakbonden hopen dat de directie de onderbreking gebruikt om met betere voorstellen te komen voor een sociaal plan voor de 1230 

werknemers die straks op straat komen te staan. Philip Morris wil de fabriek in de Brabantse gemeente uiterlijk per 1 oktober sluiten. 

Het concern laat weten zich te beraden op een reactie. ,,Nu er vanaf woensdag niet meer gestaakt wordt, kan er weer naar inhoudelijke 

opties gekeken worden'', aldus een verklaring. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Werknemers Philip Morris in Bergen op Zoom blijven staken 

Laatst gewijzigd: woensdag 4 juni 2014 - 11:43 | Auteur: Corné Verschuren  

BERGEN OP ZOOM - De medewerkers van Philip Morris in Bergen op Zoom gaan ook dinsdag niet aan het werk. De 

vakbonden willen een beter sociaal plan voor de medewerkers van de sigarettenfabrikant die op straat komen te staan. 

De bonden en de directie hebben nog geen akkoord bereikt. De bonden hadden met een staking gedreigd als er voor zondagavond nog 

geen overeenkomst was of een afspraak om over het sociaal plan te praten.  

 

Bijeenkomst in partycentrum 

De stakende medewerkers kwamen maandagochtend bijeen in partycentrum Rozenoord. Daar werden zij toegesproken door Jet 

Grimbergen van FNV  Bondgenoten en Frans van de Veen van de CNV Vakbond. Na de personeelsbijeenkomst kwam het actiecomité 

dat de staking met nog eens 24 uur wordt verlengd, dus tot en met dinsdagnacht.     

Het conflict tussen de vakbonden en Philip Morris lijkt zich te verharden. De medewerkers willen vooral een betere vertrekregeling. 

Vanwege de nieuwe belasting- en pensioenregelgeving houden de medewerkers netto minder over. De sigarettenfabrikant weigert 

vooralsnog het verschil te compenseren. De actievoerders houden eveneens voet bij stuk. 

 

Sluiting per 1 oktober 

Philip Morris sluit per 1 oktober zijn fabriek in Bergen op Zoom. Circa 1230 van de 1371 werknemersverliezen daardoor hun baan. Het 

personeel kreeg het slechte nieuws begin april te horen.     

Vakbonden en het bedrijf steggelen al enige tijd over de invulling van het sociaal plan. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ondernemingsraad Philip Morris weigert advies over sluiting zonder sociaal plan 

Laatst gewijzigd: woensdag 4 juni 2014 - 21:39 | Auteur: Raoul Cartens 

 

BERGEN OP ZOOM - De ondernemingsraad van Philip Morris in Bergen op Zoom zal geen advies geven over de voorgenomen 

sluiting van de fabriek voordat de directie met de vakbonden een sociaal plan heeft afgesproken. Volgens de wet heeft een 

bedrijf zo'n advies nodig om de sluiting door te kunnen voeren. De OR stelt dat een advies zonder sociaal plan niet mogelijk 

is. 

Philip Morris wil de sigarettenproductie in Bergen op Zoom per 1 oktober stoppen waardoor 1231 medewerkers hun baan verliezen.  

 

Staking 

Medewerkers hielden vorige en deze week drie keer een 24-uurs-staking omdat ze de geboden ontslagregeling onvoldoende vinden. 

Woensdagochtend wordt het werk weer hervat omdat vakbonden het bedrijf de ruimte willen geven om een beter sociaal plan op tafel 

te leggen. 

De sluiting van de fabriek kan dus alleen worden doorgevoerd als de ondernemingsraad een advies heeft gegeven. Ook bij een 

negatief OR-advies kan de sluiting doorgaan, al moet het bedrijf dan een maand langer wachten. Maar zonder advies van de 

ondernemingsraad kan Philip Morris niet verder met het voorgenomen besluit om de fabriek te sluiten. 

 

Impasse 

http://www.omroepbrabant.nl/Tag.aspx?author=Corn%C3%A9%20Verschuren
http://www.omroepbrabant.nl/?news/209110382/Tot+4000+banen+weg+door+sluiten+Philip+Morris+in+Bergen+op+Zoom.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/211415582/Onderhandelingen+Philip+Morris+met+vakbonden+gestrand+Ze+stellen+buitensporige+eisen.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/Tag.aspx?author=Raoul%20Cartens
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De manier waarop de ondernemingsraad zich nu opstelt naar de directie is maandag afgestemd met de vakbonden FNV Bondgenoten, 

CNV Vakmensen en De Unie. In een reactie schijft de OR: "Omdat het hebben van een Sociaal Plan noodzakelijk is voor het kunnen 

afronden van het adviestraject door de ondernemingsraad, steunt de raad de gekozen insteek van de vakorganisaties. De 

ondernemingsraad hoopt dat de impasse snel kan worden doorbroken."        
 

 
Algemeen Dagblad 
 

Bonden eisen miljoenen van Philip Morris 
Door: redactie  
26-5-14 - 21:23  bron: ANP 

De vakbonden eisen dat sigarettenfabrikant Philip Morris miljoenen aan belastinggeld 

teruggeeft. Het bedrijf heeft sinds de jaren 80 een belastingvoordeel gehad van in 

totaal ruim een miljard euro, schatten de bonden. Daarvan moet Philip Morris nu iets 

teruggeven, stellen ze vandaag. 

Het bedrijf kon sinds z'n start in Bergen op Zoom in 1981 accijns op sigaretten innen om die pas 

maanden later aan de Staat af te dragen. Dat leverde, becijferen FNV Bondgenoten en CNV 

Vakmensen, een rendement op van gemiddeld 40 miljoen euro per jaar. Daar mag het bedrijf nu wel 

iets voor terugdoen, vinden ze. 

 

Belastingvoordeel 

De sigarettenfabrikant kondigde begin april aan de fabriek in Bergen op Zoom uiterlijk 1 oktober te 

sluiten. De bonden willen een goed sociaal plan voor de ongeveer 1230 mensen die hun baan dan 

verliezen. Ze hebben het bedrijf tot morgen middernacht daarvoor de tijd gegeven. Philip Morris moet 

van het genoten belastingvoordeel zo'n plan financieren en bovendien investeren in de vervangende 

werkgelegenheid in West-Brabant en Zeeland, eisen de vakbonden. 

 

Het sluiten van de fabriek heeft in de hele regio grote gevolgen voor de werkgelegenheid. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

'Morgen staking bij Philip Morris'                     

Door: redactie 27-5-14 - 14:06  bron: ANP 

De vakbonden hebben nog geen signalen dat sigarettenfabrikant Philip Morris tegemoet wil 

komen aan de eisen voor een beter sociaal plan voor de 1230 medewerkers die hun baan 

verliezen. Dit betekent dat de werknemers van het bedrijf in Bergen op Zoom vanaf 

morgenochtend 6 uur het werk neerleggen. De staking duurt de hele dag, tot 23.30 uur, aldus 

de vakbonden vandaag. 

Het ultimatum van FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen aan Philip Morris voor een beter sociaal plan loopt 

vannacht af. Als een positieve reactie uitblijft, gaan de werknemers in staking.  

 

Om 8.00 uur organiseren de vakbonden een actiebijeenkomst op het parkeerterrein van Philip Morris in Bergen 

http://www.ad.nl/ad/nl/4566/Geld/article/detail/3660484/2014/05/23/Vakbonden-stellen-Philip-Morris-ultimatum-voor-beter-sociaal-plan.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/4566/Geld/article/detail/3660484/2014/05/23/Vakbonden-stellen-Philip-Morris-ultimatum-voor-beter-sociaal-plan.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/3628641/2014/04/04/Tot-4000-banen-weg-door-sluiten-Philip-Morris.dhtml
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op Zoom. FNV Bondgenoten-voorzitter Ellen Dekkers en CNV-voorzitter Maurice Limmen spreken de 

actievoerders toe. 

 

De sigarettenfabrikant kondigde begin april aan de fabriek in Bergen op Zoom uiterlijk 1 oktober te sluiten. De 

bonden willen een goed sociaal plan voor de medewerkers die hun baan dan verliezen. Het sluiten van de 

fabriek heeft in de hele regio grote gevolgen voor de werkgelegenheid. 

 
 

 
De Telegraaf  
 
27-05-2014  

Philip Morris: eisen vakbonden onacceptabel 
UTRECHT (AFN) - Sigarettenfabrikant Philip Morris piekert er niet over in te gaan op de eisen van de 
vakbonden. Die willen een beter sociaal plan voor de 1230 medewerkers van de fabriek in Bergen op 
Zoom die hun baan verliezen omdat de fabriek dichtgaat. Volgens Philip Morris zijn de eisen van de 
vakbonden ,,volstrekt en aantoonbaar onacceptabel''. 
De vakbonden hadden een ultimatum gesteld. Dat loopt in de nacht van dinsdag op woensdag af. Nu het bedrijf 
de eisen afwijst, leggen de werknemers woensdagochtend om 6 uur het werk neer. Om 8.00 uur houden de 
vakbonden een actiebijeenkomst op het parkeerterrein van Philip Morris in Bergen op Zoom. FNV Bondgenoten-
voorzitter Ellen Dekkers en CNV-voorzitter Maurice Limmen spreken de actievoerders toe. De staking duurt de 
hele dag, tot 23.30 uur.  

De sigarettenfabrikant kondigde begin april aan de fabriek in Bergen op Zoom uiterlijk 1 oktober te sluiten. De 
bonden willen een goed sociaal plan voor de medewerkers die hun baan dan verliezen. Het sluiten van de 
fabriek heeft in de hele regio grote gevolgen voor de werkgelegenheid. 

Philip Morris zegt in een reactie al heel veel te doen aan een goede regeling en begeleiding van medewerkers 
naar ander werk. ,,Onze voorstellen zijn al beter dan gemiddeld in Nederland'', zegt een woordvoerder, die de 
eisen van de vakbonden ,,buiten proporties'' noemt. De acties zullen volgens het bedrijf ,,niet leiden tot een 
verbetering van het voorstel, maar wél tot meer vertraging en onzekerheid voor werknemers''. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

ma 02 jun 2014, 15:26 

Staking Philip Morris verlengd 
BERGEN OP ZOOM (AFN) - Werknemers van de sigarettenfabriek van Philip Morris in Bergen op Zoom 
gaan voorlopig door met staken. Zij willen op die manier de directie onder druk zetten om met een beter 
sociaal plan te komen. Philip Morris sluit uiterlijk per 1 oktober de fabriek. Dat kost 1230 werknemers 
hun baan. 
De werknemers begonnen woensdag met staken, nadat de directie niet was ingegaan op een ultimatum van de 
vakbonden. Na een pauze in verband met het hemelvaartweekend, waarin de fabriek toch al was gesloten, werd 
de staking zondagavond weer voortgezet voor 24 uur. 

De vakbondsleden die het actiecomité vormen, besloten maandag daar nog eens 24 uur aan vast te plakken. 
Dat betekent dat de staking in de nacht van dinsdag op woensdag afloopt. Volgens de vakbonden ligt de 
productie nagenoeg stil.     
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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di 03 jun 2014, 18:24 

Stakers bij Philip Morris lassen pauze in 
BERGEN OP ZOOM (AFN) - De vakbonden lassen een pauze in na het aflopen dinsdagnacht van de 
staking bij de sigarettenfabriek van Philip Morris in Bergen op Zoom. Dat betekent dat vanaf woensdag 
het werk wordt hervat. Dat zei een woordvoerder van CNV Vakmensen. 
De vakbonden hopen dat de directie de onderbreking gebruikt om met betere voorstellen te komen voor een 
sociaal plan voor de 1230 werknemers die straks op straat komen te staan. Philip Morris wil de fabriek in de 
Brabantse gemeente uiterlijk per 1 oktober sluiten. 

Het concern laat weten zich te beraden op een reactie. ,,Nu er vanaf woensdag niet meer gestaakt wordt, kan er 
weer naar inhoudelijke opties gekeken worden'', aldus een verklaring. 

 

Moeilijk 

Veel ruimte voor eventuele aanpassingen, ziet het concern niet. ,,Het zal moeilijk worden om nog bergen te 
verzetten'', aldus een woordvoerder in een toelichting. Het eerder voorgestelde en door de vakbonden 
afgewezen sociaal plan, kan zich volgens Philip Morris meten met de beste die ooit in Nederland zijn afgesloten. 

De werknemers begonnen vorige week woensdag met staken, nadat de directie niet was ingegaan op een 
ultimatum van de vakbonden. Volgens de vakbonden is de productie door de staking nagenoeg stil komen te 
liggen. 

Volgens de woordvoerder van het bedrijf doen niet alle werknemers aan de staking mee, maar ligt niettemin een 
belangrijk deel van de productie stil. 

 

  
NRC Handelsblad  
 
27-05-2014  

Personeel Philip Morris kondigt staking aan 

De werknemers van de Brabantse sigarettenfabriek van Philip Morris hebben acties aangekondigd voor morgen. 
Als het bedrijf voor die tijd niet met een beter sociaal plan komt, gaat het personeel de hele dag staken. 

FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen eisen onder andere een betere ontslagvergoeding en langer hulp om 
aan nieuw werk te komen voor de 1.200 werknemers in de fabriek in Bergen op Zoom. 

FNV en CNV vinden dat het personeel iets mag terugzien van het belastingvoordeel dat Philip Morris jaren heeft 
gehad. 

PHILIP MORRIS NIET ONDER INDRUK VAN DE EISEN 

Als Philip Morris niet ingaat op de eisen zal de staking van het personeel om 06.00 uur beginnen en tot vlak voor 
middernacht duren. Philip Morris liet vrijdag al weten niet echt onder de indruk te zijn van de dreigingen. 
Protestacties zullen niet tot een hoger bod leiden, liet de sigarettenfabrikant toen in reactie op het ultimatum van 
de vakbonden weten.   

De Amerikanen vinden dat de bonden afgelopen woensdag te vroeg zijn weggelopen bij de onderhandelingen. 
Philip Morris stelt dat beide partijen het bijna eens waren over een sociaal plan en het bedrijf zou alleen iets 
meer tijd willen om naar de eisen van de bonden te kijken. 

Philip Morris liet begin april weten zijn Brabantse sigarettenfabriek nog dit jaar te willen sluiten, omdat de 
omzetten wereldwijd teruglopen. Alleen 140 werknemers die op het kantoor werken behouden hun baan. De 
1.230 werknemers die zich bezighouden met het fabriceren van sigaretten en shag komen allemaal op straat te 
staan.      

https://www.fnvbondgenoten.nl/mijnbranche/branches/vleesindustrie/nieuws/858663-werknemers_philip_morris_staken_sociaal_plan/
http://www.omroepbrabant.nl/?news/211707772/Vakbonden+eisen+van+Philip+Morris+miljoenen+aan+belastingvoordeel+terug.aspx
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

02-06-2014 

Staking sigarettenfabriek Philip Morris verlengd 

De werknemers van Philip Morris in Bergen op Zoom leggen tot zeker dinsdagnacht hun werk neer. Dat 
hebben CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten bekendgemaakt. 

De acties bij de sigarettenfabriek in Bergen op Zoom begonnen woensdag, nadat het ultimatum dat de 
bonden de werkgever hadden gesteld, was verstreken. Na een pauze tijdens het hemelvaartweekend - 
waarin de fabriek toch al stil zou liggen - werd de staking vanochtend hervat.   

In eerste instantie zou het vandaag een 24-uursstaking zijn. Het actiecomité van de stakers heeft nu 
echter besloten om daar nog een etmaal aan vast te plakken. De vakbond noemt de staking succesvol, 
want de productie zou nagenoeg stilliggen. 

De werknemers staken omdat ze ontevreden zijn over het aanbod voor een sociaal plan. Door 
de sluiting van de fabriek later dit jaar verliezen 1230 mensen hun baan. De bonden eisen een betere 
ontslagvergoeding, en voor een langere periode (vijf jaar) begeleiding en scholing voor ontslagen 
werknemers naar ander werk. Ook wil de bond dat ‘ingeleende’ werknemers zoals schoonmakers en 
beveiligers gebruik kunnen maken van outplacement en scholing. 
 

Omroep Zeeland  

 

Philip Morris: staking verbetert sociaal plan niet 
laatste keer aangepast: wo 28-05-2014, 15:01 
geplaatst op: wo 28-05-2014, 00:41 

 
BERGEN OP ZOOM - Al voor de de staking bij Philip Morris woensdagochtend van start ging, heeft de directie 
van het bedrijf al gezegd dat staken niet gaat leiden tot een beter sociaal plan. Volgens de directie zijn de eisen 
van het personeel en de bonden volstrekt en aantoonbaar onacceptabel. Philip Morris wil om die reden geen 
gehoor geven aan de eisen van de vakbonden. 
 
Ontslagregeling 
Philip Morris zegt de afgelopen weken intensief gewerkt te hebben aan een voorstel voor een sociaal plan dat 
één van de beste, zo niet dè beste, collectieve ontslagregelingen is die ooit voor werknemers in Nederland onder 
vergelijkbare omstandigheden is afgesloten.  
 
Voorstel 
Het bedrijf zegt dat het voorstel van Philip Morris gebaseerd is op de oude, voor werknemers gunstigere, 
kantonrechtersformule, waarop een correctiefactor van 1,4 wordt toegepast. Dit is zo’n 40 procent hoger dan de 
gemiddelde correctiefactor van 1,06 die in het recente verleden in andere, vergelijkbare sociale plannen op basis 
van de oude formule is overeengekomen. Ook zegt het bedrijf dat het voorstel de werknemers hulp biedt bij het 
vinden van nieuw werk.  
 
Ultimatum 
De vakbonden hebben sigarettenfabrikant Philip Morris in Bergen op Zoomeen nieuw ultimatum gesteld. Als hun 
eisen zondagavond nog niet zijn ingewilligd dan wordt de staking maandag hervat. 
 
Ongekend 
De eis van de bonden om een correctiefactor van 1,9 toe te passen, aangevuld met andere extreme 

http://www.fnvbondgenoten.nl/mijnbranche/branches/voedingsindustrie/nieuws/859132-staking_philip_morris_verlengd_met_24_uur_020614/
http://www.fnvbondgenoten.nl/mijnbranche/branches/voedingsindustrie/nieuws/859132-staking_philip_morris_verlengd_met_24_uur_020614/
http://www.nrcq.nl/2014/04/17/hoe-philip-morris-ervoor-staat-en-waarom-bergen-op-zoom-dicht-moest
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2014-05-28/686619/bonden-stellen-philip-morris-nieuw-ultimatum#.U4XPo_l_srU
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voorwaarden, is volgens Philip Morris ongekend. Het bedrijf beweert dat het niet door enig steekhoudend 
argument wordt onderbouwd.  
 
Jammer 
Philip Morris vindt daarnaast dat de bonden veel te vroeg met een ultimatum kwamen. "Aangezien de 
onderneming haar eerste voorstel al aanzienlijk heeft verbeterd en nog steeds bereid is om verder te praten op 
basis van objectief vergelijkingsmateriaal en voorbeelden van de beste sociale plannen uit de markt. Jammer 
genoeg hebben de bonden tot dusver categorisch geweigerd zulke voorbeelden aan te dragen.", aldus het 
bedrijf.     
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
geplaatst op: ma 02-06-2014, 07:35 ; laatste keer aangepast: ma 02-06-2014, 13:01 

Nieuwe staking bij Philip Morris 
 
 
BERGEN OP ZOOM - Opnieuw staakt het personeel van sigarettenfabriek Philip Morris in Bergen op 
Zoom. Volgens vakbond FNV is de nachtploeg niet aan het werk gegaan en melden ook de meeste 
mensen uit de dagploeg zich inmiddels aan als staker. 
Dicht 
De sigarettenfabriek gaat in oktober voor het grootste deel dicht. Van de 1230 medewerkers die hun baan 
verliezen wonen er zo'n 300 in Zeeland. De directie zegt dat er een goed sociaal plan is, maar volgens de 
vakbonden en de stakers moet er meer geld bij en betere begeleiding naar nieuw werk. Wat er na de staking van 
vandaag gebeurt wordt in de loop van de dag duidelijk, zegt Jet Grimbergen van de FNV.              
 
Dossier 
Een overzicht van alle berichtgeving vindt in het dossier Massaontslag Philip Morris. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
geplaatst op: ma 02-06-2014, 15:44 ; laatste keer aangepast: ma 02-06-2014, 18:51 
 

Staking bij Philip Morris verlengd 
BERGEN OP ZOOM - Het personeel van sigarettenfabriek Philip Morris in Bergen op Zoom staakt nog 
zeker een dag langer door. Dat hebben de leden van het actiecomité maandag bekendgemaakt. In 
oktober sluit de fabriek grotendeels, waardoor 1200 mensen hun baan verliezen. 
 
Geen zin 
De directie van Philip Morris zegt dat er een goed sociaal plan ligt, maar de bonden en stakers willen meer geld 
en een betere begeleiding naar nieuw werk. Volgens Philip Morris heeft staken geen zin. "Het kost alleen maar 
tijd en geld. Wij horen ook verhalen dat medewerkers er zelf niet op zitten te wachten. De bal ligt echt nog 
steeds bij de vakbonden." 
 
Dossier 
Een overzicht van alle berichtgeving vindt in het dossier Massaontslag Philip Morris. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
geplaatst op: di 03-06-2014, 18:20 ; laatste keer aangepast: wo 04-06-2014, 08:11    
 

Staking Philip Morris tijdelijk stopgezet 
BERGEN OP ZOOM - De vakbonden lassen dinsdagavond een pauze in bij de staking bij de 
sigarettenfabriek van Philip Morris in Bergen op Zoom. Dat betekent dat vanaf woensdag het werk wordt 
hervat gedurende drie dagen. Dat laat een woordvoerder van CNV Vakmensen weten.    
 

http://www.omroepzeeland.nl/dossier/philipmorris
http://www.omroepzeeland.nl/dossier/philipmorris#.U4x_afnK6So
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Onderbreking 
De vakbonden hopen dat de directie de onderbreking gebruikt om met betere voorstellen te komen voor een 
sociaal plan voor de 1230 werknemers die straks op straat komen te staan.  
 
Verklaring 
Philip Morris wil de fabriek in de Brabantse gemeente uiterlijk per 1 oktober sluiten. Het concern laat weten zich 
te beraden op een reactie. "Nu er vanaf woensdag niet meer gestaakt wordt, kan er weer naar inhoudelijke 
opties gekeken worden'', aldus een verklaring. 
 
Dossier 
Philip Morris schrapt 90 procent van de banen. Bij het bedrijf werken zo'n 300 Zeeuwen. Alle artikelen over de 
ontslaggolf bij Philip Morris zijn terug te vinden in het dossier op de website van Omroep Zeeland. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

geplaatst op: wo 04-06-2014, 07:46 ; laatste keer aangepast: wo 04-06-2014, 11:36 
 

Wie doorbreekt patstelling om sociaal plan PM 
BERGEN OP ZOOM - De directie van Philip Morris in Bergen op Zoom is blij dat de vakbonden hun 
staking dinsdagavond hebben opgeschort. De bonden en de sigarettenfabrikant kunnen weer om de tafel 
om de patstelling over een sociaal plan te doorbreken. 
 
Kosten 
Na drie stakingsdagen is het personeel dinsdagavond weer aan het werk gegaan. Vrijdag worden de acties weer 
hervat. Volgens de bonden is er daardoor tijd voor de directie om met een beter sociaal plan te komen. De 
stakingen kosten Philip Morris volgens woordvoerder Matthijs Peters honderdduizenden euro's per dag.  
 
Eisen 
Volgens de directie willen de vakbonden een veel te hoge ontslagvergoeding. Het bedrijf wil per werknemer 
8.000 euro reserveren voor begeleiding van werk naar werk. De directie biedt de vakbonden een sociaal plan, 
oftewel een vertrekregeling, op basis van de zogenoemde kantonrechtersformule. De directie vermenigvuldigd 
de kantonrechtersformule met de factor 1,4. De bonden eisen 1,9. De fabriek vindt het eigen voorstel een 
genereus sociaal plan. 
 
Gesloten 
Philip Morris in Bergen op Zoom gaat in oktober grotendeels dicht. Ruim 1.200 mensen verliezen hun baan. 
Onder hen zo'n driehonderd Zeeuwen. Zie het dossier Massaontslag bij Philip Morris voor alle berichten. 
 
 
 

 

NU.nl  

Gepubliceerd: 2 juni 2014 15:04 

Staking sigarettenfabrikant Philip Morris langer 
De acties bij de sigarettenfabriek in Bergen op Zoom begonnen woensdag. Na een pauze tijdens het 
hemelvaartweekend werd de staking maandagochtend hervat met in eerste instantie een 24-uursstaking. 
Het actiecomité van de stakers heeft maandagmiddag besloten om daar nog een etmaal aan vast te plakken. 
De werknemers staken omdat ze ontevreden zijn over het aanbod voor een sociaal plan. Door de sluiting van de 
fabriek later dit jaar verliezen 1230 mensen hun baan. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gepubliceerd: 4 juni 2014 07:28 Laatste update: 4 juni 2014 09:19 

http://www.omroepzeeland.nl/dossier/philipmorris
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2014-06-03/689527/staking-philip-morris-tijdelijk-stopgezet#.U46w4_l_tCI
http://www.omroepzeeland.nl/dossier/philipmorris
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Stakers bij Philip Morris lassen pauze in 
Werknemers stoppen met staken na het aflopen van de werkonderbreking bij de sigarettenfabriek van 
PhilipMorris. Dat betekent dat vanaf woensdag het werk in Bergen op Zoom wordt hervat. Dat zegt een 
woordvoerder van CNV Vakmensen. 
De vakbonden hopen dat de directie de onderbreking gebruikt om met betere voorstellen te komen voor een 
sociaal plan voor de 1.230 werknemers die straks op straat komen te staan. Philip Morris wil de fabriek in de 
Brabantse gemeente uiterlijk per 1 oktober sluiten. 
 
 

 
De Volkskrant  
 

Bonden eisen miljoenen van Philip Morris 
26/05/14, 21:17  − bron: ANP 

De vakbonden eisen dat sigarettenfabrikant Philip Morris miljoenen aan belastinggeld teruggeeft. Het bedrijf heeft sinds de 

jaren 80 een belastingvoordeel gehad van in totaal ruim een miljard euro, schatten de bonden. Daarvan moet Philip Morris nu 

iets teruggeven, stellen ze vandaag. 

Het bedrijf kon sinds z'n start in Bergen op Zoom in 1981 accijns op sigaretten innen om die pas maanden later aan de Staat af te 

dragen. Dat leverde, becijferen FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen, een rendement op van gemiddeld 40 miljoen euro per jaar. 

Daar mag het bedrijf nu wel iets voor terugdoen, vinden ze. 

 

De sigarettenfabrikant kondigde begin april aan de fabriek in Bergen op Zoom uiterlijk 1 oktober te sluiten. De bonden willen een goed 

sociaal plan voor de ongeveer 1230 mensen die hun baan dan verliezen. Ze hebben het bedrijf tot dinsdag middernacht daarvoor de tijd 

gegeven. Philip Morris moet van het genoten belastingvoordeel zo'n plan financieren en bovendien investeren in de vervangende 

werkgelegenheid in West-Brabant en Zeeland, eisen de vakbonden. 

 

Het sluiten van de fabriek heeft in de hele regio grote gevolgen voor de werkgelegenheid. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

'Morgen staking bij Philip Morris'    
27/05/14, 14:06  − bron: ANP 

 

De vakbonden hebben nog geen signalen dat sigarettenfabrikant Philip Morris tegemoet wil komen aan de eisen voor een 

beter sociaal plan voor de 1230 medewerkers die hun baan verliezen. Dit betekent dat de werknemers van het bedrijf in 

Bergen op Zoom vanaf morgenochtend 6 uur het werk neerleggen. De staking duurt de hele dag, tot 23.30 uur, aldus de 

vakbonden vandaag. 

Het ultimatum van FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen aan Philip Morris voor een beter sociaal plan loopt vannacht af. Als een 

positieve reactie uitblijft, gaan de werknemers in staking.  

 

Om 8.00 uur organiseren de vakbonden een actiebijeenkomst op het parkeerterrein van Philip Morris in Bergen op Zoom. FNV 

Bondgenoten-voorzitter Ellen Dekkers en CNV-voorzitter Maurice Limmen spreken de actievoerders toe. 

 

De sigarettenfabrikant kondigde begin april aan de fabriek in Bergen op Zoom uiterlijk 1 oktober te sluiten. De bonden willen een goed 

sociaal plan voor de medewerkers die hun baan dan verliezen. Het sluiten van de fabriek heeft in de hele regio grote gevolgen voor de 

werkgelegenheid. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

'Van de stress rook ik nu weer' 
VAN ONZE VERSLAGGEEFSTER KAYA BOUMA − 30/05/14, 00:00 

Het massaontslag bij Philip Morris is extra wrang voor de 55 echtparen die er werken. Zo ook Corne en Dieneke Roovers. 'Het 

beloofde gouden randje aan het sociaal plan zijn ze vergeten.' 

BERGEN OP ZOOM - Eigenlijk zou ze het niet moeten doen. Ze is tenslotte gestopt. Na bijna veertig jaar een pakje per dag is het 

genoeg geweest. Bovendien wordt ze er kortademig van. 'Maar ja, de stress hè.' En dus steekt Dieneke Roovers (54) de laatste weken 

steeds vaker een sigaret op. 'In de fabriek noemen we dat: even een aan de lippen leggen.' 
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De man van Dieneke, Corne Roovers (47), begrijpt dat best. Zelf is hij al acht maanden gestopt, en dat blijft zo. Maar dat zijn vrouw nu 

wat meer moeite heeft om van haar pakje Chesterfield af te blijven, vindt hij niet gek. 'Tot 4 april ging het goed', zegt de Brabander. 

'Daarna werd het minder.' 

 

Op 4 april kondigde sigarettenfabrikant Philip Morris een massaontslag aan. De sigarettenverkoop gaat in Europa al jaren achteruit, de 

fabriek in Bergen op Zoom moet daarom in oktober grotendeels sluiten. Van de bijna 1.400 medewerkers verliezen 1.231 hun baan. 

 

Dieneke en Corne werken allebei ruim twaalf jaar bij de sigarettenfabriek. Zij maakt de tabakssaus, hij bedient de machine die de 

sigaretten in elkaar draait. Ze zijn een van de 55 echtparen die in de fabriek in Bergen op Zoom werken. En net als de meesten zijn ze 

vanaf oktober hun baan kwijt. 

 

'Sommige collega's zeggen: jullie krijgen dubbel zoveel ontslagvergoeding', zegt Dieneke. 'Dat is leuk, maar wij worden ook met z'n 

tweeën werkloos.' Het stel zit aan de keukentafel van het nieuwbouwhuis dat ze vier jaar geleden samen hebben gekocht. 'Het is net 

af', zegt Dieneke met een blik op de woonkamer die vol staat met kleurige meubels en kamerplanten. 'Maar als we geen nieuw werk 

vinden, kunnen we hier niet blijven.' 

 

Het echtpaar gaat vandaag niet werken, ze staken. De vakbonden hebben de onderhandelingen met de directie over het sociaal plan 

stopgezet. Ze vinden het aanbod te mager. Een paar honderd werknemers gingen woensdagochtend staken. Dieneke: 'We willen dat 

ze ons respect geven.' 

 

Corne: 'In de vorm van geld.' 

 

Dieneke: 'De directeur heeft beloofd dat we een sociaal plan zouden krijgen met een gouden randje. Maar dat gouden randje zijn ze 

vergeten.' 

 

De werknemers eisen een hogere ontslagvergoeding, meer geld voor omscholing en indexatie van het opgebouwde pensioen voor de 

komende tien jaar. Als Philip Morris niet met een beter aanbod komt, zetten de werknemers de staking zondag voort. Nu is de fabriek 

vanwege het lange hemelvaartweekeinde gesloten. 

 

De sigarettenfabrikant laat zich volgens een woordvoerder niet met stakingen onder druk zetten. 'We willen best verder onderhandelen, 

maar staken heeft geen zin.' Bovendien is het sociaal plan dat er ligt volgens de woordvoerder al het beste dat in Nederland in jaren 

overeen is gekomen. 

 

'Moet je kijken', zegt Corne. In zijn hand houdt hij een pakje Marlboro. 'We did it', staat er boven het merk. En in het zwarte kader waar 

normaal voor de gevaren van roken wordt gewaarschuwd de tekst: '2006 recordjaar!' Elke werknemer kreeg dat jaar een speciaal 

ontworpen pakje sigaretten als aandenken mee naar huis. 

 

Maar in de jaren die volgden, werden er bij de fabriek geen records meer gebroken. 'We deden ons best, maar het management was 

steeds minder tevreden', zegt Corne. 'We moesten steeds meer formulieren invullen waardoor we minder tijd hadden om te werken', 

vult Dieneke aan. 

 

Toch had het echtpaar de sluiting niet zien aankomen. 'Toen we hoorden dat er een personeelsbijeenkomst zou komen, gingen er 

natuurlijk wel geruchten', zegt Dieneke. 'Maar wij dachten: we draaien nog 70 miljard peuken in een jaar. Het gaat goed.' 

 

Nu duurt het elke avond wat langer voor Dieneke in slaap valt. Ook Corne piekert over de toekomst. Ze weten nog niet wat ze gaan 

doen als ze hun baan kwijt zijn. Kinderen hebben ze niet; wel een hoge hypotheek, een auto en een caravan. Dieneke schat haar 

kansen op de banenmarkt niet hoog in. 'Ik ben 54 en de afgelopen 25 jaar heb ik alleen maar fabriekswerk gedaan.' Eerder werkte ze 

bij een kunststoffabriek in Bergen op Zoom. Daar leerde ze Corne kennen. Toen hij overging naar de sigarettenfabriek, volgde ze hem. 

 

Corne hoopt wel een baan te bemachtigen. Toevallig is de fabriekswerker vorig jaar aan een mbo-opleiding Veiligheidskunde 

begonnen. 'Ik dacht, die knoppen ken ik nou wel.' Als ze het vanaf volgend jaar samen van één salaris moeten doen, dan moet het 

maar wat zuiniger aan, vindt het echtpaar. Alles beter dan allebei in de bijstand. Dieneke: 'Heb ik daar dan veertig jaar lang voor 

gewerkt?' 

 

Even valt er een stilte aan de keukentafel. Dieneke vlecht haar vingers in elkaar. Corne vouwt zijn armen voor zijn borst. Maar de twee 

zijn er de types niet naar om lang rouwig te blijven. 'We zijn hier in Brabant', zegt Corne. 'We blijven lachen.' Zo is dat, vindt Dieneke. 

'We zeggen ook vaak: gelukkig hebben we elkaar nog.' 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Staking bij Philip Morris 
ANP − 03/06/14, 00:00 

Werknemers van de sigarettenfabriek van Philip Morris in Bergen op Zoom gaan voorlopig door met staken. Zij willen zo de directie 

onder druk zetten om met een beter sociaal plan te komen. Philip Morris sluit uiterlijk per 1 oktober de fabriek. Dat kost 1.230 

werknemers hun baan. De staking begon woensdag, nadat de directie niet was ingegaan op een ultimatum van de vakbonden. De 

staking loopt vooralsnog af in de nacht van dinsdag op woensdag. 
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Trouw  
 

Bonden eisen miljoenen van Philip Morris 
26/05/14, 21:17  − bron: ANP 

De vakbonden eisen dat sigarettenfabrikant Philip Morris miljoenen aan belastinggeld teruggeeft. Het bedrijf heeft sinds de 

jaren 80 een belastingvoordeel gehad van in totaal ruim een miljard euro, schatten de bonden. Daarvan moet Philip Morris nu 

iets teruggeven, stellen ze vandaag. 

Het bedrijf kon sinds z'n start in Bergen op Zoom in 1981 accijns op sigaretten innen om die pas maanden later aan de Staat af te 

dragen. Dat leverde, becijferen FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen, een rendement op van gemiddeld 40 miljoen euro per jaar. 

Daar mag het bedrijf nu wel iets voor terugdoen, vinden ze. 

 

De sigarettenfabrikant kondigde begin april aan de fabriek in Bergen op Zoom uiterlijk 1 oktober te sluiten. De bonden willen een goed 

sociaal plan voor de ongeveer 1230 mensen die hun baan dan verliezen. Ze hebben het bedrijf tot dinsdag middernacht daarvoor de tijd 

gegeven. Philip Morris moet van het genoten belastingvoordeel zo'n plan financieren en bovendien investeren in de vervangende 

werkgelegenheid in West-Brabant en Zeeland, eisen de vakbonden. 

 

Het sluiten van de fabriek heeft in de hele regio grote gevolgen voor de werkgelegenheid. 

…………………………………………………………………………………………. 

'Morgen staking bij Philip Morris' 
27/05/14, 14:06  − bron: ANP 

 

De vakbonden hebben nog geen signalen dat sigarettenfabrikant Philip Morris tegemoet wil komen aan de eisen voor een 

beter sociaal plan voor de 1230 medewerkers die hun baan verliezen. Dit betekent dat de werknemers van het bedrijf in 

Bergen op Zoom vanaf morgenochtend 6 uur het werk neerleggen. De staking duurt de hele dag, tot 23.30 uur, aldus de 

vakbonden vandaag. 

Het ultimatum van FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen aan Philip Morris voor een beter sociaal plan loopt vannacht af. Als een 

positieve reactie uitblijft, gaan de werknemers in staking.  

 

Om 8.00 uur organiseren de vakbonden een actiebijeenkomst op het parkeerterrein van Philip Morris in Bergen op Zoom. FNV 

Bondgenoten-voorzitter Ellen Dekkers en CNV-voorzitter Maurice Limmen spreken de actievoerders toe. 

 

De sigarettenfabrikant kondigde begin april aan de fabriek in Bergen op Zoom uiterlijk 1 oktober te sluiten. De bonden willen een goed 

sociaal plan voor de medewerkers die hun baan dan verliezen. Het sluiten van de fabriek heeft in de hele regio grote gevolgen voor de 

werkgelegenheid. 

 

Verder in TROUW verschenen:  

 Vandaag staking bij Philip Morris ... 

De vakbonden hebben nog geen signalen dat sigarettenfabrikant Philip Morris tegemoet wil komen aan de eisen voor een beter sociaal plan 

voor de 1230 medewerkers die hun baan verliezen. Dit betekent dat de werknemers van het bedrijf in Bergen op ... 

28/05/14 00:00 

 

 Conflict over sociaal plan bij Philip Morris verhardt ... 

..."Maar als het eerder kan, zal Philip Morris dat zeker doen", stelt Van de Veen.... Dat heeft overigens niets te maken met eventuele acties, 

liet Philip Morris ... 

30/05/14 00:00 

 

 Staking bij Philip Morris verlengd ... 

Werknemers van de sigarettenfabriek van Philip Morris in Bergen op Zoom gaan voorlopig door met staken.... Philip Morris sluit uiterlijk per 

1 oktober de ... 

http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/3662935/2014/05/28/Vandaag-staking-bij-Philip-Morris.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/3663830/2014/05/30/Conflict-over-sociaal-plan-bij-Philip-Morris-verhardt.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/3665856/2014/06/03/Staking-bij-Philip-Morris-verlengd.dhtml
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03/06/14 00:00 

 FNV: Meer acties leiden tot meer loon 

Vakbond weerlegt cijfers van werkgeversorganisatie AWVN. 'Onzeker werk is schadelijk voor mensen.'Stakingen, demonstraties en 

ultimatums hebben effect. "Waar wij actie voeren, worden betere cao's afgesloten", zegt cao-coördinator van de FNV ... 

04/06/14 00:00 

 

 
BNR.nl 
 

'Woensdag staking bij Philip Morris' 
Door BNR Webredactie 

27 mei 2014 01:59 PM    

De vakbonden hebben nog geen signalen dat sigarettenfabrikant Philip Morris tegemoet wil komen aan de eisen voor 

een beter sociaal plan voor de 1230 medewerkers die hun baan verliezen. Dit betekent dat de werknemers van het 

bedrijf in Bergen op Zoom vanaf woensdagochtend 6 uur het werk neerleggen. 

De staking duurt de hele dag, tot 23.30 uur, aldus de vakbonden dinsdag. 

Het ultimatum van FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen aan Philip Morris voor een beter sociaal plan loopt af in de nacht 

van dinsdag op woensdag. Als een positieve reactie uitblijft, gaan de werknemers in staking. Om 8.00 uur organiseren de 

vakbonden een actiebijeenkomst op het parkeerterrein van Philip Morris in Bergen op Zoom. FNV Bondgenoten-voorzitter Ellen 

Dekkers en CNV-voorzitter Maurice Limmen spreken de actievoerders toe. 

Sociaal plan 

De sigarettenfabrikant kondigde begin april aan de fabriek in Bergen op Zoom uiterlijk 1 oktober te sluiten. De bonden willen 

een goed sociaal plan voor de medewerkers die hun baan dan verliezen. Het sluiten van de fabriek heeft in de hele regio grote 

gevolgen voor de werkgelegenheid. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bonden willen staking Philip Morris verlengen 

Door BNR Webredactie  
28 mei 2014 09:07 AM 

De staking bij de sigarettenfabriek van Philip Morris in Bergen op Zoom gaat zondagavond verder, als de 
vakbonden voor die tijd geen signalen hebben ontvangen van de directie dat er ruimte is voor een beter 
sociaal plan. Dat zei Jet Grimbergen, bestuurder van vakbond FNV Bondgenoten, woensdagochtend 
voor de poorten van de fabriek. 

Woensdagochtend begonnen werknemers van Philip Morris om 6 uur met een staking die tot 23.30 uur duurt. In 
het hemelvaartweekeinde is de fabriek toch al gesloten.  
Philip Morris wil de fabriek uiterlijk 1 oktober sluiten. Daardoor raken 1230 werknemers hun baan kwijt. De 
sluiting is daarmee een grote klap voor de werkgelegenheid in de hele regio. 

Bonden willen meer 
"De tent gaat hier dicht in oktober. Ruim 1200 mensen worden ontslagen, er blijft nog een klein plukje 
kantoorpersoneel over", vertelt verslaggever Jeroen Stans vanuit Bergen op Zoom. "Wat de bonden en de 
medewerkers van Philip Morris willen, is dat er een beter sociaal plan op tafel komt. Er wordt al lang over 
gesproken. Er ligt een bod op tafel. Een sociaal plan, waarvan de bonden zeggen ‘prima’. Maar: ze willen meer." 

http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/3666522/2014/06/04/FNV-Meer-acties-leiden-tot-meer-loon.dhtml
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Onze verslaggever sprak met Matthijs Peters van Philip Morris. Stans: “Hij zegt: er is nog wel ruimte om te 
praten. Maar nu dreigen met een staking? Daarmee ga je het niet voor elkaar krijgen.”  

'Geen reden om te staken' 
Peters zelf:“Het heeft eerlijk gezegd ook geen zin. Dat hebben we van tevoren ook duidelijk gezegd: we gaan 
ons bod niet nog beter maken door deze stakingen. We hebben het bod op 20 mei neergelegd, een herzien bod 
dat zich kan meten met de allerbeste sociale plannen ooit in Nederland afgesloten in het recente verleden en in 
vergelijkbare situaties. Dus we vinden eigenlijk dat er geen reden is om te staken.”     

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Staking Philip Morris verlengd 

Door BNR Webredactie 

02 juni 2014 03:22 PM 

Werknemers van de sigarettenfabriek van Philip Morris in Bergen op Zoom gaan voorlopig door met staken. Zij willen 

op die manier de directie onder druk zetten om met een beter sociaal plan te komen. Philip Morris sluit uiterlijk per 1 

oktober de fabriek. Dat kost 1230 werknemers hun baan. 

 

De werknemers begonnen woensdag met staken, nadat de directie niet was ingegaan op een ultimatum van de vakbonden. Na 

een pauze in verband met het hemelvaartweekend, waarin de fabriek toch al was gesloten, werd de staking zondagavond weer 

voortgezet voor 24 uur.  

De vakbondsleden die het actiecomité vormen, besloten maandag daar nog eens 24 uur aan vast te plakken. Dat betekent dat 

de staking in de nacht van dinsdag op woensdag afloopt. Volgens de vakbonden ligt de productie nagenoeg stil. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Stakers bij Philip Morris lassen pauze in 
Door ANP Nieuws 

03 juni 2014 06:20 PM 

BERGEN OP ZOOM - De vakbonden lassen een pauze in na het aflopen dinsdagnacht van de staking bij de 

sigarettenfabriek van Philip Morris in Bergen op Zoom. 

Dat betekent dat vanaf woensdag het werk wordt hervat. Dat zei een woordvoerder van CNV Vakmensen. 

De vakbonden hopen dat de directie de onderbreking gebruikt om met betere voorstellen te komen voor een sociaal plan voor 

de 1230 werknemers die straks op straat komen te staan. Philip Morris wil de fabriek in de Brabantse gemeente uiterlijk per 1 

oktober sluiten. 

Het concern laat weten zich te beraden op een reactie. ,,Nu er vanaf woensdag niet meer gestaakt wordt, kan er weer naar 

inhoudelijke opties gekeken worden'', aldus een verklaring. 

 
Het Parool  
 

Bonden eisen miljoenen van Philip Morris 
26-05-14   21:17 uur  - Bron: ANP 

De vakbonden eisen dat sigarettenfabrikant Philip Morris miljoenen aan belastinggeld teruggeeft. Het bedrijf heeft sinds de 

jaren 80 een belastingvoordeel gehad van in totaal ruim een miljard euro, schatten de bonden. Daarvan moet Philip Morris 

nu iets teruggeven, stellen ze vandaag. 

Het bedrijf kon sinds z'n start in Bergen op Zoom in 1981 accijns op sigaretten innen om die pas maanden later aan de 

Staat af te dragen. Dat leverde, becijferen FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen, een rendement op van gemiddeld 40 
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miljoen euro per jaar. Daar mag het bedrijf nu wel iets voor terugdoen, vinden ze. 

 

De sigarettenfabrikant kondigde begin april aan de fabriek in Bergen op Zoom uiterlijk 1 oktober te sluiten. De bonden 

willen een goed sociaal plan voor de ongeveer 1230 mensen die hun baan dan verliezen. Ze hebben het bedrijf tot dinsdag 

middernacht daarvoor de tijd gegeven. Philip Morris moet van het genoten belastingvoordeel zo'n plan financieren en 

bovendien investeren in de vervangende werkgelegenheid in West-Brabant en Zeeland, eisen de vakbonden. 

 

Het sluiten van de fabriek heeft in de hele regio grote gevolgen voor de werkgelegenheid.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

'Morgen staking bij Philip Morris' 
27-05-14   14:06 uur  - Bron: ANP 

De vakbonden hebben nog geen signalen dat sigarettenfabrikant Philip Morris tegemoet wil komen aan de eisen voor een 

beter sociaal plan voor de 1230 medewerkers die hun baan verliezen. Dit betekent dat de werknemers van het bedrijf in 

Bergen op Zoom vanaf morgenochtend 6 uur het werk neerleggen. De staking duurt de hele dag, tot 23.30 uur, aldus de 

vakbonden vandaag. 

Het ultimatum van FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen aan Philip Morris voor een beter sociaal plan loopt vannacht af. 

Als een positieve reactie uitblijft, gaan de werknemers in staking.  

 

Om 8.00 uur organiseren de vakbonden een actiebijeenkomst op het parkeerterrein van Philip Morris in Bergen op Zoom. 

FNV Bondgenoten-voorzitter Ellen Dekkers en CNV-voorzitter Maurice Limmen spreken de actievoerders toe. 

 

De sigarettenfabrikant kondigde begin april aan de fabriek in Bergen op Zoom uiterlijk 1 oktober te sluiten. De bonden 

willen een goed sociaal plan voor de medewerkers die hun baan dan verliezen. Het sluiten van de fabriek heeft in de hele 

regio grote gevolgen voor de werkgelegenheid. 

 

 

Nederlands Dagblad  
 

Personeel Philip Morris kondigt staking aan 
De werknemers van de Brabantse sigarettenfabriek van Philip Morris hebben alvast acties voor woensdag 

aangekondigd. Het personeel gaat dan de hele dag staken, als het bedrijf niet voor die tijd met een beter 

sociaal plan over de brug komt. Dat melden FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen dinsdag. 

De staking van het personeel begint om 06.00 uur en duurt tot vlak voor middernacht. 

geplaatst: 27-05-2014 - 13.31 

laatst gewijzigd: 27-05-2014 - 13.31 

auteur: Novum 

…………………………………………………………………………………………. 

Staking sigarettenfabrikant Philip Morris langer 
De werknemers van Philip Morris leggen tot zeker dinsdagnacht hun werk neer. Dat hebben CNV 

Vakmensen en FNV Bondgenoten maandag bekendgemaakt. 

De acties bij de sigarettenfabriek in Bergen op Zoom begonnen woensdag. Na een pauze tijdens het 

hemelvaartweekend werd de staking maandagochtend hervat met in eerste instantie een 24-uursstaking. Het 

actiecomité van de stakers heeft maandagmiddag besloten om daar nog een etmaal aan vast te plakken. 

De werknemers staken omdat ze ontevreden zijn over het aanbod voor een sociaal plan. Door de sluiting van de 

fabriek later dit jaar verliezen 1230 mensen hun baan. 

geplaatst: 02-06-2014 - 15.01 

laatst gewijzigd: 02-06-2014 - 15.01 

auteur: Novum 
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Financieel Dagblad  
 

 'Philip Morris moet miljoenen terugbetalen'  
 
Van onze redacteur maandag 26 mei 2014, 22:05 update: dinsdag 27 mei 2014, 10:28 

 
De vakbonden vinden het billijk miljoenen euro's te eisen van Philip Morris, omdat de 
sigarettenmaker in Nederland een belastingvoordeel van ruim €1 mrd zou hebben 
genoten.   
 
Philip Morris maakte vorige maand bekend dat het zijn fabriek in Bergen op Zoom sluit. De 
sigarettenfabrikant houdt in Nederland alleen nog kantooractiviteiten aan. Sociaal plan Van 
het door de vakbonden geschatte belastingvoordeel zou het Amerikaanse bedrijf een 'goed 
sociaal plan' moeten financieren, zo meldt Omroep Brabant maandag. Het sociaal plan 
moet een vangnet vormen voor de 1230 werknemers die door de fabriekssluiting zonder 
werk komen te zitten. Accijns Het belastingvoordeel zou behaald zijn doordat Philip Morris 
sinds de jaren '80 accijns op sigaretten inde, die het pas maanden later aan de Staat 
afdroeg. FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen schatten dat dit een jaarlijks rendement 
van circa €40 mln heeft opgeleverd. De vakbonden geven de sigarettenfabrikant tot uiterlijk 
dinsdag middernacht met een reactie te komen. Philip Morris wil de fabriek uiterlijk 1 
oktober sluiten.    
 
………………………………………………………………………………………………………….. 

Bonden gaan uit van staking Philip Morris 

Charlotte Waaijers 
dinsdag 27 mei 2014, 16:05 

update: dinsdag 27 mei 2014, 17:52 

 
Stakingen bij sigarettenfabrikant Philip Morris zijn aanstaande. De vakbonden FNV 
Bondgenoten en CNV Vakmensen gaan er niet vanuit dat het bestuur van de fabriek in Bergen op 
Zoom voor twaalf uur vannacht nog zullen instemmen met hun eis om een beter sociaal plan. 

 
FNV-bestuurder Jet Grimbergen sluit niet uit dat het voor het ultimatum verloopt nog goed komt, maar voegt 
daar aan toe: ‘Als je echt wil overleggen, neem je op tijd contact op.’ De bonden kondigden afgelopen vrijdag hun 
deadline aan. 

Als het ultimatum inderdaad zonder akkoord verloopt, dan zullen de werknemers van de sigarettenfabriek 

woensdag van zes uur ‘s morgens tot half twaalf ‘s avonds het werk neerleggen. 

Philip Morris kondigde in april aan de fabriek in Nederland per 1 oktober te sluiten, waardoor ruim 1200 

medewerkers hun baan verliezen. Mochten de bonden, ondernemingsraad en het bedrijfsbestuur voor oktober 

afspraken kunnen maken over een sociaal plan, dan sluit de fabriek mogelijk eerder.  

 

Bod en tegenbod 

Maar het lijkt er voorlopig niet op dat de vakbonden en het bestuur het eens kunnen worden over een sociaal 

plan. Philip Morris stelde eerder in de onderhandelingen een ontslagvergoeding voor die uitgaat van de oude, 

over het algemeen riantere, kantonrechterformules Het bedrijf biedt werknemers €6500 voor de begeleiding van 

werk naar werk, en medewerkers die langer dan een jaar zonder baan blijven, krijgen daarnaast een vergoeding 

http://fd.nl/ondernemen/230559-1405/bonden-gaan-uit-van-staking-philip-morris
http://fd.nl/ondernemen/230559-1405/bonden-gaan-uit-van-staking-philip-morris
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die kan oplopen tot 35% van het jaarsalaris. Het voorstel behoort volgens de fabrikant tot de ‘beste sociale 

plannen die ooit in Nederland zijn afgesloten.’ 

De vakbonden zijn echter van mening dat Philip Morris in het bod niet alle effecten van het ontslag aan de 

werknemers heeft door berekend. Zo zou het bedrijf niet rekening houden met de kansen op nieuw werk en 

daarmee nieuw pensioenopbouw van werknemers. Volgens de bonden loopt die pensioenschade op tot 

honderden miljoenen euro’s. Grimbergen: ‘Die schade willen we deels vergoed zien.’  

 

Uitstel belasting 

Ook vindt Grimbergen dat de sigarettenfabrikant een ‘sociale verplichting’ heeft om zich in te zetten voor de 

lokale werkgelegenheid, gezien het belastingvoordeel dat het bedrijf lange tijd zou hebben genoten. Philip Morris 

Holland zou jarenlang €40 mln rendement gehaald hebben op uitgestelde belastingbetalingen. ‘Ze verkochten 

hun belastingzegels voor sigaretten, maar hoefden pas na drie maanden af te rekenen bij de belastingdienst. Dat 

is sinds 1981 tot vorig jaar zo gegaan. Daardoor hebben ze werkkapitaal gehad waar ze 18% rendement op konden 

halen,’ aldus Grimbergen.   

 

Reactie Philip Morris 

Philip Morris Philip Morris laat weten samen met derde partijen en de vakbonden te willen werken aan een 

optimale werk-naar-werkregeling. 'De doorstroming naar ander werk ligt ons na aan het hart en is een 

topprioriteit', aldus Peter-Paul Adriaansen, HR-directeur Philip Morris Nederland. 'Wij willen alles doen wat in 

onze macht ligt om onze zeer capabele medewerkers daarin te ondersteunen.'  Philip Morris zegt dat vandaag 

diverse onafhankelijk experts, vanuit de overheid, de wetenschappelijke wereld, het UWV en het bedrijfsleven, 

kritisch meegedacht hebben over de plannen voor begeleiding van werk naar werk.  

 

Teleurstellend 

Het bedrijf noemt het teleurstellend dat de vakbonden onlangs het overleg afbraken en juist vandaag 

stakingsacties aankondigen. 'Samen zouden we sneller tot resultaten voor onze werknemers komen', zegt Petr 

Karla, General Manager van Philip Morris Nederland. 'Het is jammer dat de vakbonden dat niet willen inzien.' 

 
………………………………………………………………………………………………………….. 

Personeel Philip Morris staakt 

Van onze redacteur 
woensdag 28 mei 2014, 07:38 

update: woensdag 28 mei 2014, 09:31 

 
Onder aanvoering van de vakbonden is het personeel van sigarettenfabrikant Philip Morris 
woensdagochtend in staking gegaan. De bonden willen zondagavond verder staken. 
 

FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen hadden vrijdag een ultimatum voor een beter sociaal plan neergelegd bij 

de onderneming. Het bedrijf heeft daaraan volgens de bonden echter geen gehoor gegeven en dus legt het 

personeel woensdagochtend vanaf 6 uur het werk neer tot 's avonds 23.30u. 

De staking gaat zondagavond verder als de vakbonden voor die tijd geen signalen hebben ontvangen van de 

directie dat er ruimte is voor een beter sociaal plan. Dat meldt BNR Nieuwsradio na een gesprek met bestuurder 

Jet Grimbergen van FNV Bondgenoten aan de poort van de fabriek. 

De fabrikant wil de locatie in Bergen op Zoom in oktober sluiten en de werkzaamheden naar het buitenland 

verplaatsen. 

 
…………………………………………………………………………………………. 

Interen    

Bartjens 
vrijdag 30 mei 2014, 07:02 

update: maandag 02 juni 2014, 13:28 

http://www.bnr.nl/nieuws/beurs/554042-1405/bonden-willen-staking-philip-morris-verlengen
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Er werden woensdag geen sigaretten gemaakt in de fabriek van Philip Morris in Bergen op Zoom. 
Het bestuur van het bedrijf werd het niet eens met de vakbonden over de juiste 
ontslagvergoeding voor de ruim twaalfhonderd medewerkers die binnenkort op straat komen te 
staan. Het ultimatum van de vakbonden verliep zonder akkoord en dus staakten de werknemers. 
 
Hoelang 

Naast een teken van protest is de staking ook eendrukmiddel, waarvan de effectiviteit onder meer afhangt van de 

financiële schade die het bedrijf lijdt waar het werk stilligt. In het geval van de Brabantse sigarettenfabrikant zijn 

dat bijvoorbeeld de inkomsten die hij misloopt doordat hij minder sigaretten kan verkopen. 

Per dag draait de Nederlandse fabriek van Philip Morris, gebaseerd op cijfers over 2012, een omzet van € 2 mln. 

Als het werk stilligt, bespaart dat dagelijks € 1,1 mln aan uitgaven zoals de inkoop van tabak en salarissen voor de 

stakende werknemers. Maar uiteindelijk loopt het bedrijf wel € 884.000 aan inkomsten mis. De vraag is hoelang 

de fabrikant dat verlies wil nemen. 

 

Verschil 

Maar ook de buffer van de vakbonden is beperkt. Hun weerstandskas, het potje waaruit de bonden zolang het 

salaris van de stakers betalen, raakt snel leeg. FNV Bondgenoten alleen had in 2012 ruim € 30 mln in de pot. 

Dergelijk geld zullen de bonden ook moeten inzetten voor leden die bij andere bedrijven het werk stil willen 

leggen. 

Het verschil tussen de eisen van de bonden en het bod van het bedrijf is groot. Naast onder meer bijscholing en 

begeleiding naar een nieuwe baan, willen de vakbonden dat Philip Morris rekening houdt met de pensioenschade 

die werknemers door de sluiting lijden. Ze vragen daarom een ontslagvergoeding met een factor 1,9 op basis van 

de oude kantonrechtersformule. 

 

Begeleiding 

Dat betekent een uitkering van 1,9 keer het maandsalaris maal het gewogen aantal dienstjaren van de werknemer. 

Uitgaande van een gemiddelde werknemer die van zijn 31ste tot zijn 51ste in de fabriek werkte, komt dat neer op 

28 gewogen dienstjaren. 

De fabrikant biedt echter, naast een bedrag voor de begeleiding van werk naar werk en een compensatie voor 

mensen die langdurig geen nieuwe baan vinden, een vergoeding met een factor 1,3. In het geval van onze 

gemiddelde werknemer komt dat verschil neer op € 70.000. Voor de 1231 ontslagen medewerkers telt het totale 

verschil op tot ruim € 86 mln. 

Stakingen 

In dat geval is het verschil tussen de voorstellen van beide partijen hetzelfde als 97 dagen aan gederfde inkomsten 

door stakingen. Philip Morris zou dus honderd dagen zijn poot stijf kunnen houden, voordat het bedrijf evenveel 

geld heeft toegelegd als wanneer het meteen met de eisen van de vakbond akkoord zou zijn gegaan. Wie de 

langste adem heeft, moet blijken. De geplande sluitingsdatum van de fabriek is over 126 dagen. 

 

 
Dichtbij.nl  
 
Vakbonden stellen Philip Morris ultimatum 
REGIO  |   23 mei 2014   |  Door Martijn van Gessel, dichtbijredacteur 

 

BERGEN OP ZOOM - De vakbonden gaan acties organiseren bij de sigarettenfabriek 
van Philip Morris als de directie niet alsnog met een beter sociaal plan komt voor de 
circa 1230 werknemers die hun baan verliezen. Daar krijgt zij tot dinsdag middernacht 
de tijd voor. Dan loopt het ultimatum van FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen af. 

Het bod dat de directie eerder deed, werd woensdag door de leden verworpen. De 
vakbonden willen dat "de enorme pensioenschade" die de werknemers lijden ruimer wordt 
gecompenseerd. Die schade bedraagt volgens hun berekeningen per werknemer ruim 
300.000 euro.  
 
Philip Morris kondigde begin april aan de fabriek in Bergen op Zoom uiterlijk 1 oktober te 
sluiten.  

http://fd.nl/ondernemen/637351-1405/personeel-philip-morris-staakt
http://fd.nl/ondernemen/230559-1405/bonden-gaan-uit-van-staking-philip-morris
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Het bedrijf laat in een reactie op het ultimatum weten het recht op actievoeren te 
respecteren, maar dat het "helder wil stellen dat eventuele acties geen hoger bod tot gevolg 
zullen hebben". Wat de eisen betreft van de vakbonden voor een sociaal plan, zegt Philip 
Morris zich te beraden op zijn positie.  
 
bron: ANP 

…………………………………………………………………………………………. 
Bonden eisen miljoenen van Philip Morris 
REGIO  |   26 mei 2014   |   Door Dex Bos, dichtbijredacteur 

 

BERGEN OP ZOOM - De vakbonden eisen dat sigarettenfabrikant Philip Morris 
miljoenen aan belastinggeld teruggeeft. Het bedrijf heeft sinds de jaren 80 een 
belastingvoordeel gehad van in totaal ruim een miljard euro, schatten de bonden. 
Daarvan moet Philip Morris nu iets teruggeven, stellen ze maandag. 

Het bedrijf kon sinds z'n start in Bergen op Zoom in 1981 accijns op sigaretten innen om die 
pas maanden later aan de Staat af te dragen. Dat leverde, becijferen FNV Bondgenoten en 
CNV Vakmensen, een rendement op van gemiddeld 40 miljoen euro per jaar. Daar mag het 
bedrijf nu wel iets voor terugdoen, vinden ze. 
 
De sigarettenfabrikant kondigde begin april aan de fabriek in Bergen op Zoom uiterlijk 1 
oktober te sluiten. De bonden willen een goed sociaal plan voor de ongeveer 1230 mensen 
die hun baan dan verliezen. Ze hebben het bedrijf tot dinsdag middernacht daarvoor de tijd 
gegeven. Philip Morris moet van het genoten belastingvoordeel zo'n plan financieren en 
bovendien investeren in de vervangende werkgelegenheid in West-Brabant en Zeeland, 
eisen de vakbonden. 
 
Het sluiten van de fabriek heeft in de hele regio grote gevolgen voor de werkgelegenheid. 
 
ANP 

…………………………………………………………………………………………. 
'Woensdag staking bij Philip Morris' 
REGIO  |   27 mei 2014   |   Door Caroline Lichtenberg, dichtbijredacteur 

 

BERGEN OP ZOOM - De vakbonden hebben nog geen signalen dat sigarettenfabrikant 
Philip Morris tegemoet wil komen aan de eisen voor een beter sociaal plan voor de 
1230 medewerkers die hun baan verliezen. 

Dit betekent dat de werknemers van het bedrijf in Bergen op Zoom vanaf woensdagochtend 
6 uur het werk neerleggen. De staking duurt de hele dag, tot 23.30 uur, aldus de vakbonden 
dinsdag. Het ultimatum van FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen aan Philip Morris voor 
een beter sociaal plan loopt af in de nacht van dinsdag op woensdag. Als een positieve 
reactie uitblijft, gaan de werknemers in staking.  
 
Om 8.00 uur organiseren de vakbonden een actiebijeenkomst op het parkeerterrein van 
Philip Morris in Bergen op Zoom. FNV Bondgenoten-voorzitter Ellen Dekkers en CNV-
voorzitter Maurice Limmen spreken de actievoerders toe. De sigarettenfabrikant kondigde 
begin april aan de fabriek in Bergen op Zoom uiterlijk 1 oktober te sluiten. De bonden willen 
een goed sociaal plan voor de medewerkers die hun baan dan verliezen. Het sluiten van de 
fabriek heeft in de hele regio grote gevolgen voor de werkgelegenheid. 
 
Bron: ANP 

…………………………………………………………………………………………. 
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Bonden willen staking Philip Morris verlengen 
REGIO  |   28 mei 2014 |   Door Marjo Peppelaar, dichtbijredacteur 

 

BERGEN OP ZOOM - De staking bij de sigarettenfabriek van Philip Morris in Bergen 
op Zoom gaat zondagavond verder, als de vakbonden voor die tijd geen signalen 
hebben ontvangen van de directie dat er ruimte is voor een beter sociaal plan. Dat zei 
Jet Grimbergen, bestuurder van vakbond FNV Bondgenoten, woensdagochtend voor 
de poorten van de fabriek.  

Woensdagochtend begonnen werknemers van Philip Morris om 6 uur met een staking die 
tot 23.30 uur duurt. In het hemelvaartweekeinde is de fabriek toch al gesloten.  
 
Philip Morris wil de fabriek uiterlijk 1 oktober sluiten. Daardoor raken 1230 werknemers hun 
baan kwijt. De sluiting is daarmee een grote klap voor de werkgelegenheid in de hele regio.  
 
Bron: ANP 

 

Philip Morris: eisen vakbonden onacceptabel 
REGIO  |   28 mei 2014   |   reageer  |   Door Marjo Peppelaar, dichtbijredacteur 

 

BERGEN OP ZOOM - Medewerkers van Philip Morris staken vandaag. Het werk ligt stil 
sinds 6.00 uur vanochtend tot 23.30 uur vanavond. Om 8.00 uur houden de 
vakbonden een actiebijeenkomst op het parkeerterrein van Philip Morris in Bergen op 
Zoom. FNV Bondgenoten-voorzitter Ellen Dekkers en CNV-voorzitter Maurice Limmen 
spreken de actievoerders toe.  

Sigarettenfabrikant Philip Morris piekert er niet over in te gaan op de eisen van de 
vakbonden. Die willen een beter sociaal plan voor de 1230 medewerkers van de fabriek in 
Bergen op Zoom die hun baan verliezen omdat de fabriek dichtgaat. Volgens Philip Morris 
zijn de eisen van de vakbonden “volstrekt en aantoonbaar onacceptabel”.  
 
De vakbonden hadden een ultimatum gesteld. Dat liep vannacht af. Nu het bedrijf de eisen 
afwijst, leggen de werknemers woensdagochtend om 6 uur het werk neer. De staking duurt 
de hele dag, tot 23.30 uur.  
 
De sigarettenfabrikant kondigde begin april aan de fabriek in Bergen op Zoom uiterlijk 1 
oktober te sluiten. De bonden willen een goed sociaal plan voor de medewerkers die hun 
baan dan verliezen. Het sluiten van de fabriek heeft in de hele regio grote gevolgen voor de 
werkgelegenheid.  
 
Philip Morris zegt in een reactie al heel veel te doen aan een goede regeling en begeleiding 
van medewerkers naar ander werk. “Onze voorstellen zijn al beter dan gemiddeld in 
Nederland'', zegt een woordvoerder, die de eisen van de vakbonden “buiten proporties”  
noemt. De acties zullen volgens het bedrijf “niet leiden tot een verbetering van het voorstel, 
maar wél tot meer vertraging en onzekerheid voor werknemers.”  
 
Bron: ANP  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nog steeds staking bij Philip Morris 
REGIO  |   02 juni 2014  Door Marjo Peppelaar, dichtbijredacteur 

 

BERGEN OP ZOOM - Bij Philip Morris wordt ook vandaag nog niet gewerkt. De 
vakbonden en de directie hebben nog steeds geen overeenstemming bereikt. De 

javascript:PopUp_Show('reageer',%20true);
http://www.dichtbij.nl/bergen-op-zoom/regio/artikel/3537891/woensdag-staking-bij-philip-morris.aspx
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vakbonden willen een beter sociaal plan voor de 1230 ontslagen medewerkers van de 
sigarettenfabrikant.  

De bonden hadden een staking aangekondigd, als er voor zondagavond nog geen 
overeenkomst was of een nieuwe afspraak. De stakende medewerkers zijn 
maandagochtend in partycentrum Rozenoord toegesproken door Frans van de Veen van de 
CNV Vakbond. Dat meldtOmroep Brabant. 
 
Het conflict spitst zich toe op de vertrekregeling voor de medewerkers. Vanwege de nieuwe 
belasting- en pensioenregelgeving houden zij nu netto minder over. De sigarettenfabrikant 
wil dat verschil niet compenseren.  
 
Philip Morris sluit per 1 oktober zijn fabriek in Bergen op Zoom.  
 
Bron: Omroep Brabant 

…………………………………………………………………………………………. 
Staking Philip Morris verlengd 
REGIO  |   03 juni 2014  |   Door Marjo Peppelaar, dichtbijredacteur 

 

BERGEN OP ZOOM - Werknemers van de sigarettenfabriek van Philip Morris in 
Bergen op Zoom gaan voorlopig door met staken. Zij willen op die manier de directie 
onder druk zetten om met een beter sociaal plan te komen. Philip Morris sluit uiterlijk 
per 1 oktober de fabriek. Dat kost 1230 werknemers hun baan. 

De werknemers begonnen woensdag met staken, nadat de directie niet was ingegaan op 
een ultimatum van de vakbonden. Na een pauze in verband met het hemelvaartweekend, 
waarin de fabriek toch al was gesloten, werd de staking zondagavond weer voortgezet voor 
24 uur. 
De vakbondsleden die het actiecomité vormen, besloten maandag daar nog eens 24 uur 
aan vast te plakken. Dat betekent dat de staking in de nacht van dinsdag op woensdag 
afloopt. 
Volgens de vakbonden ligt de productie nagenoeg stil. 
 
Bron: ANP 

 
Stakers bij Philip Morris lassen pauze in 
REGIO  |   03 juni 2014   |   Door Carline Klijn, dichtbijredacteur 

 

BERGEN OP ZOOM - De vakbonden lassen een pauze in na het aflopen dinsdagnacht 
van de staking bij de sigarettenfabriek van Philip Morris in Bergen op Zoom. Dat 
betekent dat vanaf woensdag het werk wordt hervat. Dat zei een woordvoerder van 
CNV Vakmensen. 

De vakbonden hopen dat de directie de onderbreking gebruikt om met betere voorstellen te 
komen voor een sociaal plan voor de 1230 werknemers die straks op straat komen te staan. 
Philip Morris wil de fabriek  uiterlijk per 1 oktober sluiten.  
 
Het concern laat weten zich te beraden op een reactie. "Nu er vanaf woensdag niet meer 
gestaakt wordt, kan er weer naar inhoudelijke opties gekeken worden", aldus een 
verklaring.  
 
Veel ruimte voor eventuele aanpassingen, ziet het concern niet. "Het zal moeilijk worden om 
nog bergen te verzetten", aldus een woordvoerder in een toelichting. Het eerder 
voorgestelde en door de vakbonden afgewezen sociaal plan, kan zich volgens Philip Morris 
meten met de beste die ooit in Nederland zijn afgesloten.   

http://www.omroepbrabant.nl/?news/2119841073/Werknemers+Philip+Morris+uit+Bergen+op+Zoom+blijven+staken+.aspx
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De werknemers begonnen vorige week woensdag met staken, nadat de directie niet was 
ingegaan op een ultimatum van de vakbonden. Afgelopen maandag werd besloten de 
staking die vorige week woensdag begon, met 24 uur te verlengen. Dat betekende dat de 
staking in de nacht van dinsdag op woensdag zou aflopen.  
 
Volgens de vakbonden is de productie door de staking nagenoeg stil komen te liggen. 
Volgens de woordvoerder van het bedrijf doen niet alle werknemers aan de staking mee, 
maar ligt niettemin een belangrijk deel van de productie stil. 
 
Bron: ANP 
 

http://www.dichtbij.nl/bergen-op-zoom/regionaal-nieuws/artikel/3562153/staking-philip-morris-verlengd.aspx

