
29 april 2015 

Eindbod werkgevers na moeizame onderhandelingen over Cao Metalektro!  

Dinsdag 28 april hebben de vakorganisaties, waaronder de VHP2, voor de vierde keer onderhandeld 

met de werkgevers over een nieuwe Cao in de Metalektro. De huidige Cao eindigt op 30 april 2015. 

In de vroege ochtend overhandigde de FME namens de werkgevers een eindbod. Dat eindbod komt 

op geen enkele wijze in de buurt van de inzet van de vakorganisaties. Het eindbod was in feite zelfs 

identiek aan het eerste integrale voorstel van de werkgevers! 

 De werkgevers hebben daarmee willens en wetens verdere onderhandelingen geblokkeerd. Zij 

geven daarmee aan dat de verschillen tussen de wensen van werkgevers en 

werknemersverenigingen te groot zijn en voor hun niet te overbruggen. Erg teleurstellend! 

 Het eindbod is door alle 4 vakorganisaties zonder enige aarzeling afgewezen. Een principieel punt is 

dat  werkgevers hardnekkig vasthouden aan de mogelijkheid dat bedrijven kunnen afzien van de 

afgesproken loonsverhogingen als ze zeggen dat ze het moeilijk hebben. Voorwaarde hiervoor is dat 

minimaal  2/3 van het personeel instemt met het niet verlenen van de verhogingen. De bonden 

mogen van de werkgevers voor de vorm nog wel meepraten maar staan hiermee feitelijk buitenspel. 

De VHP2 kan en wil hier niet aan meewerken omdat daarmee jullie positie aan de overlegtafel wordt 

ondermijnd. 

 Naast dit fundamentele punt hield het eindbod van de werkgevers onder andere het volgende in: 

• Een Cao met een looptijd van 2 jaar 

 • Een structurele loonsverhoging van 1,5% per 1 oktober 2015 en per 1 oktober 2016 (Totaal 3% 

over 2 jaar) 

 • Het geleidelijk verhogen van de leeftijdsgrens van de zogenaamde ontziemaatregelen van 55   jaar 

naar 57 jaar (overwerk, ploegendienst, salarisgarantie) 

 • Een onderzoek naar het vormgeven van de wens naar meer wendbaarheid rekening houdend met 

de wensen van werkgevers naar duidelijkheid en planbaarheid. Dat alles met het oog om de positie 

van ondernemingsraden te versterken.  

 De werkgevers gaven geen gehoor aan jullie  wensen voor een stevige salarisverhoging, een eigen 

scholingsbudget en dus  meer zeggenschap over je eigen ontwikkeling, een bijdrage in de 

ziektekosten en over de blijvende mogelijkheid om de vakbondscontributie te verrekenen met het 

loon. 

 Tenslotte zijn in het eindbod ook geen concrete voorstellen gedaan op het gebied van de reparatie 

van de opbouw en de duur van de WW. 

 De VHP2 gaat dit eindbod nog deze week bespreken met haar Cao-commissie Metalektro. De 

uitkomst van deze beraadslaging delen wij jullie uiteraard mee. Vervolgens zal in overleg met de 

andere vakorganisaties worden bepaald welke koers er gevolgd gaat worden. Gezamenlijk acties en 

mogelijkerwijs werkonderbrekingen, worden daarbij niet uitgesloten. 

 Voor vragen of opmerkingen: 040-2116222 of info@vhp2.nl 

  

Jörg Sauer en Casper Vaandrager 

Onderhandelingsdelegatie VHP2 



 


