
CAO RONDE 3
METALEKTRO

WE ZIJN ER NOG LANG NIET!
Na de derde en laatste onderhandelingsronde zijn we nog heel ver verwijderd van een nieuwe cao. We hebben 

slechts heel kleine stapjes gezet en op de belangrijkste onderwerpen hebben we nog een enorme kloof  

te overbruggen. 

FATSOENLIJKE EN EERLIJKE AFSPRAKEN
Wij willen fatsoenlijke en eerlijke cao-afspraken in de Metalektro. Dat kan in deze sector en dat heb jij meer  

dan verdiend! Maar werkgevers bieden tot nu toe vrijwel niets. Of het nu gaat om loon, meer zeggenschap over 

werktijden en vrije tijd of het recht op het generatiepact vanaf 60 jaar voor alle werknemers: al onze voorstellen 

wijzen ze af. We hebben tot nu toe alleen heel kleine stapjes gezet over de zware beroepen regeling en het  

verbeteren van de jeugdlonen. Ook zijn werkgevers bereid een beetje meer pensioenpremie te betalen en  

bieden ze een schamele loonsverhoging van 1,25% per 1 juli 2022, met een looptijd van 25 maanden.  

Dat gaat ‘m niet worden! 

WE GAAN DE RESERVETIJD IN
We moeten nu gebruikmaken van de reserve onderhandelingsronde op 3 november. We zetten alles op alles om 

er dan uit te komen met de werkgevers. Natuurlijk moeten ze dan wel onze voorstellen serieus gaan nemen, 

anders gaat die nieuwe cao er niet komen. Als praten dan niet meer helpt, komen we bij jullie terug om te kijken 

hoe we die cao dan wel gaan afdwingen. 

SAMEN VOOR EEN GOEDE CAO
Een cao komt er niet vanzelf. We hebben jou hierbij nodig. Met jouw steun en inzet kunnen we weer een mooi 

cao-akkoord bereiken. Hoe meer leden zich inzetten, hoe sterker we staan in de onderhandelingen met de 

werkgevers. Dat is nu nodig, maar ook in de toekomst. Sluit je aan, doe mee en word lid van de FNV. Dat kan  

met de bon op de achterzijde of via fnv.nl/lidworden.

CAO NIEUWS NR. 4 - 7 OKTOBER 2020

VOLG ONS 
Mis niets! Volg de onderhandelingen en onze activiteiten via: 

www.fnv.nl/cao-metalektro

/FNVMetaal  @FNVMetaal petrabolsterdamen

NIEUW: WHATSAPP-SERVICE
Meld je aan! App CAOMETAAL AAN naar:

 06 578 258 63 - Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland

 06 579 902 68 - Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant West, Utrecht, Flevoland

 06 575 476 25 - Noord-Brabant Oost, Limburg

Afmelden? App CAOMETAAL UIT naar het telefoonnummer van jouw regio.

https://www.fnv.nl/lidmaatschap/voordelen-van-het-lidmaatschap?formstep=contributie#/
https://www.fnv.nl/cao-sector/metaal/metalektro/cao-traject-metalektro-2020
https://www.facebook.com/FNVMetaal
https://twitter.com/FNVMetaal
https://www.instagram.com/petrabolsterdamen/
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VERZENDEN

Stuur deze bon in een 

envelop zonder  

postzegel naar:  

Contactcenter FNV  

t.a.v. Ledenservice,  

Antwoordnummer 101, 

3500 ZA Utrecht

INFORMATIE

Ga naar fnv.nl voor 

informatie over de 

verschillende soorten 

lidmaatschap of bel:  

088 - 368 0 368.

Je lidmaatschap gaat in 

zodra Ledenservice FNV 

dit formulier heeft 

ontvangen en verwerkt.

TOELICHTING

(1) Kijk voor de geldende 

contributiebedragen op: 

fnv.nl/contributie

(2)  Op het lidmaatschap 

zijn de algemene voor-

waarden van toepassing. 

Kijk op fnv.nl/algemene-

voor waarden voor de 

actuele versie.  

We gebruiken je persoons-

gegevens om uitvoering 

te kunnen geven aan  

het lidmaatschap en je 

belangen te kunnen 

behartigen.

1. PERSOONSGEGEVENS

Achternaam: Voorletters: M / V

Voornaam: Geboortedatum:

Straat:  Huisnummer:

Plaats: Postcode:

Land: (Mobiel) telefoonnummer: 

E-mailadres:

2. (WERK)SITUATIE

  In dienst bij werkgever  Zelfstandige / zzp-er  Niet werkzaam

  Uitzendkracht  Student / scholier  Gepensioneerd

Naam werkgever, (uitzend)organisatie of (eigen) bedrijf:

Adres:

Plaats:  Postcode:

Functie:

Als uitzendkracht / zelfstandige / zzp-er werkzaam bij:

Adres:

Plaats: Postcode:

3. (BETALINGS)GEGEVENS

  Ik geef toestemming aan de FNV om door middel van automatische incasso  

de maandelijkse  contributie (1) af te schrijven.

 Ik betaal per acceptgiro (meerkosten €1,–).

IBAN:  

   Ik ontvang graag de voordelen van het Ledenvoordeel FNV programma! Je ontvangt de 

maandelijkse nieuwsbrief en 3 of 4 maal per jaar een partnermailing. We delen jouw 

gegevens NIET met derden en uitschrijven kan via een link in de nieuwsbrief.

 Ik stem in met de algemene voorwaarden van de FNV (2).

DATUM: HANDTEKENING:

  Onderdeel van het lidmaatschap is dat wij je op de hoogte houden over vakbondswerk. 

Dit doen we per (digitale)post, telefonisch en andere kanalen. Je kan je altijd uitschrijven.

4. IK BEN AANGEMELD DOOR (DE ‘WERVER’ ONTVANGT 10 EURO WERVERSPREMIE)

Achternaam: Voorletters: 

Lidmaatschapsnummer:

IBAN:

 INVULLEN IN BLOKLETTERS

JA, IK WORD LID VAN DE FNV!
NU DE EERSTE 4 MAANDEN 25 EURO


