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Datum: 25 oktober 2021 

Ons kenmerk: CAOMETAAL&TECHNIEK/SKGT/20211025/ULTIMATUM 

Uw kenmerk:  

Onderwerp: Ultimatum 

 
Geachte heer Follon,  
 
Sinds 31 augustus 2021 voeren wij met u overleg om te komen tot een nieuwe cao Metaal en 
Techniek. In achtereenvolgende besprekingen op 7, 14 en 27 september 2021 hebben wij 
geprobeerd te komen tot constructieve afspraken op basis van onze voorstellenbrief. Een 
voorstellenbrief die tot doel heeft als Metaal en Techniek sectoren uitnodigend te zijn voor 
aankomende vaklieden en te binden en boeien voor ervaren krachten. Kortom: een sector waar 
men graag wil werken.  
 
Ook na het aflopen van de cao op 30 september 2021 hebben wij nogmaals getracht met u tot 
overeenstemming te komen over een nieuwe cao in onze bespreking van 14 oktober 2021. 
 
Daar waar wij tegen de achtergrond van technologische ontwikkelingen en het groot tekort aan 
personeel, het belang van investeren in vakkrachten en hun duurzame inzetbaar centraal 
stellen, confronteert u ons met voorstellen die leiden tot verslechtering van 
arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van werknemers ten opzichte van de huidige cao-
afspraken.  
 
Enkele voorbeelden: u biedt een loonsverhoging welke tot verlies van koopkracht leidt, en u 
wilt het recht op het generatiepact voor werknemers schrappen. Daarnaast wilt u de aanspraak 
van werknemers op leeftijdsdagen versoberen, terwijl werknemers in deze sector met veel 
zware beroepen steeds langer moeten doorwerken en in toenemende mate uitvallen als gevolg 
van arbeidsongeschiktheid. U weigert om afspraken te maken adequate faciliteiten om hybride 
werken te faciliteren. Daarnaast doet u niets om jonge ouders te ondersteunen bij de 
belangrijke eerste tijd van binding met hun pasgeborenen in de vorm van een extra aanvulling 
van de UWV-uitkering in het kader van aanvullend geboorteverlof.  
 
De vakbonden hebben u tijdens het overleg van 14 en 27 september en 14 oktober 2021 
diverse malen gevraagd ons substantieel tegemoet te komen in onze voorstellen. Dat heeft u 
niet gedaan. Wij konden daarom niet anders dan vaststellen dat, aangezien u op dat moment 
niet in wenste te gaan op ons voorstel, er voor dat moment een onoverbrugbaar verschil 
bestond in wederzijdse standpunten. De Unie heeft op dat moment aan u kenbaar gemaakt dat 
wij voor dat moment uitonderhandeld zijn. Daarbij heeft De Unie ook aangegeven dat hoewel 
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daar op 14 oktober wellicht de wil en de mogelijkheid ontbrak om nader tot elkaar te komen, 
de cao uiteindelijk aan de onderhandelingstafel gesloten moet worden. 
 
Sinds 14 oktober 2021 zijn er geen verdere stappen gezet. De Unie constateert dan ook dat u 
niet wenst in te gaan op onze voorstellen en dat we zijn uitonderhandeld. Er bestaat dan ook 
thans een onoverbrugbaar verschil van wederzijdse standpunten.  
 
Gelet op het voorgaande heeft De Unie besloten u het volgende ultimatum te stellen: 
Indien u vóór 28 oktober 2021 om 13 uur niet schriftelijk tegemoet komt aan onze 
belangrijkste eisen, te weten:  

1. Een cao met een looptijd van 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022; 
2. De loontabellen en de feitelijke salarissen stijgen met een loonsverhoging van 3,7% 

(inflatie september 2021 plus 1%) per 1 oktober 2021; 
3. In het kader van duurzame meedoen de volgende zaken in de cao regelen: 

a. medewerkers krijgen een recht op een loopbaancheck en een persoonlijk 
financieel advies. Financiering vanuit SVUM of de scholingsfondsen. 

b. Afspraken maken over een op de individuele medewerker gericht “duurzaam 
meedoenpact ”. Dit is een doorontwikkeling van het huidige “generatiepact”. 

c. recht op een persoonlijk ontwikkelbudget van 1.500 euro per jaar met 
mogelijkheid tot sparen. Naast dit budget krijgt werknemer ook tijd van 
werkgever om het budget op te maken. 

4. Een RVU afspraak voor alle medewerkers in lijn met het laatste pensioenakkoord 
5. Een sectoraal verlofspaarfonds in het leven roepen zodat medewerkers 100 weken 

verlof kunnen sparen 
6. De Unie wil in de cao expliciet aandacht te vragen voor mantelzorg waarbij we willen 

dat de sector een mantelzorgvriendelijke sector wordt.  
7. Ouders en ouders van de levenspartner toe voegen aan artikel 61 onder a van de cao. 
8. Leden / medewerkers krijgen een dagdeel verlof om zich te kunnen informeren en te 

stemmen inzake het proces van arbeidsvoorwaardenvorming. 
9. De bijdragen voor de verschillende (O&O) fondsen in de sector continueren en te 

verhogen om bovengenoemde eisen te financieren. 
10. Faciliteiten om hybride werken te introduceren in de sector. Hiertoe dient u een 

thuiswerkregeling in het leven te roepen met een vergoeding van 2 euro netto per 
thuiswerkdag, vergoeding van 50% van de internetkosten van werknemer en een 
arboveilige inrichting van de thuiswerkplek financieren.  

11. Uitkering aanvullend geboorteverlof aanvullen tot 100% van het individuele (feitelijke) 
loon. 

12. 5 mei jaarlijks een vrije dag met behoud van salaris. 
13. Als ouderschapsverlof op een feestdag valt dan geldt die dag niet als ouderschapsverlof. 

In die week wordt door de medewerker een alternatieve dag als ouderschapsverlofdag 
opgenomen. 

14. Iedere medewerker kan zich 1 dag (techniek promotiedag) per jaar per met behoud van 
salaris inzetten voor de promotie van werken in de technische sectoren. 

15. Praktijkbegeleiders hebben minimaal recht op 1 dag scholing per jaar. 
 



dient u rekening te houden met door ons, zonder nadere aankondiging, uit te roepen en te 
organiseren campagnes en collectieve acties, waaronder werkonderbrekingen en stakingen voor 
kortere en langere duur alsmede overwerkstakingen. 
 
Op u rust de verplichting om aangesloten werkgevers in kennis te stellen van dit ultimatum en 
hen te wijzen op het feit dat er bij alle bij Federatie Werkgeversorganisaties Techniek 
aangesloten werkgevers acties kunnen worden gevoerd. Uiteraard zullen wij rekening houden 
met de in acht te nemen veiligheidsmaatregelen en zijn wij ten alle tijde bereid tot overleg 
over het waarborgen van de veiligheid van mensen, goederen en materieel tijdens voormelde 
acties. Dit technische overleg, indien door u of aangesloten werkgevers gewenst, dient naar 
onze mening plaats te vinden voor de looptijd van het ultimatum is verstreken zodat nog tijdig 
de juiste maatregelen getroffen kunnen worden. U dient hiervoor contact op te nemen met Suat 
Koetloe, telefoonnummer 06 5252 2061 of email suat.koetloe@unie.nl. 
 
Het is mogelijk dat, behalve u en uw leden, ook derden (opdrachtgevers of klanten) hinder of 
schade ondervinden van de door ons georganiseerde acties. Dit vloeit logischerwijs voort uit 
ons actierecht zoals dit is neergelegd in artikel 6 lid 4 ESH en is als zodanig rechtmatig. Wij 
wijzen erop dat het uw verantwoordelijkheid dan wel die van uw leden is eventuele derden 
tijdig in kennis te stellen van dit ultimatum en de thans aangekondigde mogelijke acties.  
 
Voorts wijzen wij u erop dat wij werk dat normaliter uitgevoerd wordt door de actievoerders, 
aanmerken als besmet werk en dat wij het laten overnemen van dat werk onrechtmatig achten. 
Wij behouden ons het recht voor om zonder nadere aankondiging over te gaan tot het nemen 
van (rechts)maatregelen wanneer wij constateren dat u zich schuldig maakt aan het overtreden 
van het zogenaamde “onderkruipersverbod” of anderszins onrechtmatig jegens De Unie handelt. 
Dit kan ook betekenen dat wij de Inspectie SZW vragen een onderzoek in te stellen. 
Vanzelfsprekend zullen wij onze leden en andere werknemers oproepen om geen besmet werk 
te verrichten.  
 
Wij vertrouwen erop dat u met bovenstaande naar behoren te hebben geïnformeerd. Wij zien 
uw reactie met belangstelling tegemoet.  
 
Met vriendelijke groet, 
De Unie 
 
 
 
 
 
R. Castelein     S. Koetloe               G. Tommel 
Voorzitter     Belangenbehartiger    Belangenbehartiger 
 
 


