
Communiqué directie dWT over oordeel Bemiddelingsraad 

De Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname (BMR) heeft donderdagavond zijn 

‘oordeel’ gegeven in het cao-geschil tussen de directie van de Ware Tijd en de 

personeelsbond. Ten aanzien van de nominale secundaire voorwaarden heeft de 

BMR, of alle standpunten van de directie overgenomen of miniem opgetopt. Ook 

ten aanzien van de loonsverhoging met maar een half procent. Echter, waar de 

directie een gedifferentieerde percentageverhoging voorstelde, heeft de raad 

gekozen voor een ‘flatrate’ (5,5) die aanzienlijk lager is dan de 10 procent-eis van 

de bond. 

De bond heeft in de pers de directie verweten het 'spel van onderhandelen' te 

negeren. Het was echter de bond die niet met een tweede tegenbod kwam na het 

eerste, zogenoemd "onacceptabele" tegenbod. Na een stiptheidactie greep zij direct 

naar het uiterste middel: vier dagen lamlegging van het bedrijf. 

De directie is van mening dat cao-onderhandelingen een interne aangelegenheid 

zijn. De bond daarentegen heeft de media gemobiliseerd. Hierdoor is er een 

eenzijdig en bovenal ongenuanceerd beeld neergezet van een zogenoemde 

'halsstarrige' directie. 

Zo verkondigde de bond dat de directie "maar één SRD" wilde geven voor 

voedingsgeld bij overwerk. Maar verzweeg gemakshalve dat dit gebaseerd was op 

de inflatiecorrectie, bovenop de huidige SRD 20. De bond eiste SRD 25 

voedingsgeld. De BMR heeft "die ene SRD" van de directie overgenomen. 

Ook is vooral benadrukt dat de directie bereid was slechts SRD 50 'loonsverhoging' 

toe te kennen. Maar de directie heeft meteen 4,5 procent aangeboden, maar dan 

'gedifferentieerd'. Dat wil zeggen lonen tot SRD 3000 een verhoging van SRD 120 

en lonen daarboven een verhoging van SRD 50. Dit om de almaar groeiende kloof 

tussen hoge en lage lonen te dichten. Daarna heeft de directie er bij de raad 5 

procent van gemaakt. Ook hier kwam de bond niet met een tegenbod. 

De Bemiddelingsraad heeft uiteindelijk als eindoordeel 5,5 procent verhoging 

toegekend voor alle lonen. Hoewel de directie op dit punt iets meer over de brug 

moet komen, nog altijd aanzienlijk lager dan de 10 procent-eis van de bond. Wij 



hopen dat met deze toelichting en het oordeel van het Bemiddelingsorgaan, de 

lezer tot een evenwichtig oordeel komt.-. 
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