
 

Aan: Directie ASML /Bestuurders-office ASML 

Datum: 6 december 2019 

Onderwerp: Regelingen vakbondscontributie en WKR in Metalektro 

 

Mijne heren, dames, 

 

In reactie op uw schrijven, d.d. 6 november 2019, aangaande de vakbondscontributie willen de aangesloten 

vakorganisaties CNVvakmensen, De Unie, VHp2 en FNV Metaal u het volgende mededelen.  

 

In uw schrijven geeft u aan dat u van mening bent dat ASML geen uitvoering hoeft te geven aan de regelingen 

zoals genoemd in de cao. U geeft aan dat u deze mening bent toegedaan na raadpleging van uw 

werkgeversvereniging, zijnde de FME. U geeft aan dat de FME van mening is dat er sprake zou zijn van een 

“gewone” en een “exclusieve” regeling. Voorts verwijst u ons naar uw vereniging, de FME.  

 

Zoals wij u reeds mededeelden verzoeken wij u namens onze leden om naleving van de cao. U bent als 

werkgever namelijk gehouden de cao na te komen. Verwijzing naar uw werkgeversorganisatie is dan ook niet 

aan de orde. U bent immers gebonden aan de cao en verantwoordelijk voor de juiste uitvoering hiervan.  

 

In de cao staan twee cao-artikelen. Artikel 6.7. van de cao voorziet in het onderbrengen van de 

vakbondscontributie van onze leden onder uw werkkostenregeling. In artikel 3.7.8. van de cao wordt voorzien 

in de netto vergoeding van de vakbondscontributie door werkgever voor leden die lid waren van een vakbond 

op 01-01-2019. Indien er sprake was van een artikel met twee verschillende “doelgroepen” dan zouden beide 

regelingen in hetzelfde artikel opgenomen zijn met daarin de toepassingsafspraken van de regeling voor de 

verschillende “doelgroepen”. Bovendien zou er, als er geen sprake zou zijn geweest van twee regelingen die 

beide uitgevoerd dienen te worden,  een verwijzing hieromtrent in beide artikelen zijn opgenomen. Dan in de 

trant van uitsluiting van het ene artikel bij toepassing van het andere. Zoals u kunt lezen in de cao is ook 

hiervan geen sprake. De vakverenigingen FNV Metaal, CNV Vakmensen, De Unie en de VHP2 geven allen aan 

dat het hier om twee regelingen gaat die beide uitgevoerd dienen te worden. Dit is namelijk conform de door 

partijen gemaakte afspraken. Het is onfortuinlijk dat uw vereniging een andere uitleg geeft aan de betreffende 

artikelen. Wij vinden het zeer spijtig voor u dat er hierdoor enige ruis bij u ontstaan is. Maar u zult begrijpen 

dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de communicatie dan wel advisering van uw werkgeversvereniging.  

Helaas kunnen wij als FNV Metaal, CNVvakmensen, De Unie en VHP2 niet anders dan u nogmaals wijzen op uw 

verantwoordelijkheid om beide regelingen conform cao toe te passen en naleving hiervan te sommeren 

namens onze leden binnen uw onderneming.  

 

Mocht u hiertoe ondanks deze brief niet overgaan dan zullen wij hierover met onze leden in overleg treden en 

ons op verdere maatregelen beraden. Wij spreken echter de hoop uit dat het niet zover hoeft te komen en 

vertrouwen op uw welwillende medewerking in deze.  

 

Onder voorbehoud van alle rechten en weren, tekenen wij.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Arjan Huizinga bestuurder CNVvakmensen, Suat Koetloe bestuurder De Unie, 

Jorg Sauer bestuurder VHp2 en Peter Reniers bestuurder FNV Metaal. 

 

 

 


