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CAO-PARTIJEN 

 
 
Deze cao is overeengekomen door: 
 
1. FME, ondernemersorganisatie voor de technologische industrie,  
 hierna te noemen de werkgeversorganisatie  
en  
2. FNV Metaal, 
3. CNV Vakmensen, 
4. De Unie, 
 de partijen 2 tot en met 4, gezamenlijk te noemen de vakbonden. 
 
 
 
 
 

OVERWEGENDE 
 
- dat zij overeenstemming hebben bereikt over het Integraal Systeem van Functiewaarde-

ring (ISF) en over het Systeem voor Arbeidsomstandigheden (SAO), 
- dat met ingang van 1 januari 2008 ISF in plaats van de functielijst wordt opgenomen in 

de Basis cao, 
- dat voor ondernemingen welke willen overgaan tot toepassing van SAO een aantal aan-

vullende bepalingen geldt, 
 
hebben de navolgende aanvullende overeenkomst gesloten. 
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INLEIDING  
 
 
1. Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder “de cao” verstaan de Col-

lectieve Arbeidsovereenkomst in de Metalektro 2020/2022. 
 
2. Partijen gaan er van uit dat de nieuw ontworpen systemen ISF en SAO tezamen de 

meest geëigende waarderingssystemen vormen voor de bedrijfstak en de daarin 
ingedeelde ondernemingen. 

 Zij bevelen derhalve de werkgevers aan op SAO over te gaan. 
 
3. Het ISF en/of SAO is tot stand gebracht teneinde de beschikking te hebben over 

een integraal toepasbaar hulpmiddel ten behoeve van een zo objectief mogelijke 
rangordebepaling van functies en arbeidsomstandigheden voorkomende in onder-
nemingen in de Metalektro. 

 Het ISF en/of SAO komt in de plaats van de Metaalmethode van werkclassificatie en 
het Systeem van functieclassificatie voor administratief-, technisch- en toezicht-
houdend personeel (het FC-systeem). 

 
4. Teneinde te voorkomen dat de nominale rechten van degenen, die thans in de Me-

talektro werkzaam zijn onder de werkingssfeer van de cao vallen, worden aange-
tast, hebben partijen overeenstemming bereikt over een aantal garantiebepalingen. 

 
5. De nieuwe trappen van indeling van het SAO zijn opgenomen in bijlage A, welke 

wordt geacht deel uit te maken van deze overeenkomst. 
 
6. De tussen partijen gemaakte afspraken inzake systeemhouderschap en procedures 

rondom de invoering en toepassing van het systeem zijn opgenomen in bijlage F 
van de cao, welke wordt geacht deel uit te maken van deze overeenkomst. 
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UITVOERING VAN DE CAO  

 
 

1.  ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

 
Een onderneming die werkt met het SAO voor honorering van bezwarende arbeidsomstan-
digheden zal hierbij het gestelde in de volgende artikelen in acht nemen. 
 

2. TRAPPEN VAN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 
 

1. De in een onderneming voorkomende arbeidsomstandigheden worden gerangschikt in 
een arbeidsomstandighedenlijst en ingedeeld in één der trappen 0, 1, 2 of 3.  

2. De indeling van de arbeidsomstandigheden geschiedt met behulp van het SAO (Sys-
teem voor Arbeidsomstandigheden). 

 

3. ARBEIDSOMSTANDIGHEDENLIJST 
 

1. De arbeidsomstandigheden met hun trappen worden vastgelegd in een eigen lijst van 
de onderneming*).  

2. Bij toepassing van het SAO zal de indeling van de arbeidsomstandigheden met hun 
trappen plaatsvinden nadat door de systeemhouder de door de onderneming opge-
stelde arbeidsomstandighedenlijst*) is goedgekeurd. 

3. Nadat de arbeidsomstandighedenlijst*) van de onderneming door de systeemhouder is 
goedgekeurd deelt de werkgever de in de onderneming voorkomende arbeidsomstan-
digheden in trappen in na overleg met de ondernemingsraad. 

 
*) Deze lijst kan zijn een arbeidsomstandighedenlijst waarin zijn opgenomen de omstandigheden van alle in 

de functielijst voorkomende functies of een sleutelarbeidsomstandighedenlijst, een en ander met indeling 
in trappen. 

 

4. INDELING VAN DE WERKNEMERS 
 
De werkgever deelt de arbeidsomstandigheden van de werknemers in de trappen van ar-
beidsomstandigheden in op grond van de in hun functies voorkomende arbeidsomstandighe-
den. 

 
5. ARBEIDSOMSTANDIGHEDENTOESLAGEN 
 

1. Indien wordt gewerkt onder arbeidsomstandigheden waaraan de trap 1, 2 of 3 is toege-
kend zal daarvoor ten minste een toeslag worden toegekend van: 

 
Tabel A per 1 december 2020:   
______________________________________________________________________________________ 
Voor werknemers van  trap 1   trap 2   trap 3  
     
______________________________________________________________________________________ 

16/17 jaar  € 17,03 per maand  € 34,08 per maand  €   68,18 per maand 
18/19 jaar  € 22,73 per maand  € 45,46 per maand  €   90,93 per maand 
20/21 jaar  € 28,44 per maand   € 56,79 per maand  € 113,63 per maand 
22 jaar  € 31,23 per maand  € 62,51 per maand  € 124,98 per maand 
23 jaar en ouder € 34,21 per maand  € 68,44 per maand  € 136,87 per maand 
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Tabel B per 1 juli 2021 tot 1-1-2022 
___________________________________________________________________________________ 
Voor werknemers van  trap 1   trap 2   trap 3  
     
______________________________________________________________________________________ 

16/17 jaar  € 17,42 per maand  € 34,86 per maand  €   69,75 per maand 
18/19 jaar  € 23,25 per maand  € 46,51 per maand  €   93,02 per maand 
20/21 jaar  € 29,09 per maand   € 58,10 per maand  € 116,24 per maand 
22 jaar  € 31,95 per maand  € 63,95 per maand  € 127,85 per maand 
23 jaar en ouder € 35,00 per maand  € 70,01 per maand  € 140,02 per maand 
 
 
 
Tabel C  vanaf 1-1-2022    
___________________________________________________________________________________ 
     trap 1   trap 2   trap 3  
     
______________________________________________________________________________________ 

Vanaf 1-1-2022 tot 1-2-2022 € 35,00 per maand  € 70,01 per maand  € 140,02 per maand 
Vanaf 1-2-2022  € 36,05  € 72,11   € 144,22 
 
 
 

De aanpassing van de arbeidsomstandighedentoeslagen geschiedt op dezelfde datum 
als waarop de verhoging van het functiesalaris in verband met de leeftijd plaatsvindt. 

2. Voor werknemers met een dienstverband in deeltijdarbeid gelden de in lid 1 aangege-

ven bedragen naar evenredigheid. 

3. Indien bepaalde bezwarende omstandigheden zich onregelmatig, incidenteel of op niet 

voorspelbare tijdstippen voordoen, zullen deze arbeidsomstandigheden worden geho-

noreerd door een aanvullende toeslag gedurende de tijd dat onder deze omstandighe-

den wordt gewerkt boven de eventueel bestaande toeslag, welke geldt voor de gemid-

delde voorkomende werksituatie. 

Toelichting: 
Bij de vaststelling van de mate waarin sprake is van het werken onder bezwarende arbeidsomstandigheden 
wordt uitgegaan van de gemiddelde werksituatie. Indien sprake is van onregelmatige incidentele of niet voor-
spelbare arbeidsomstandigheden, zullen deze bij de vaststelling van het gemiddelde niveau van de bezwarende 
arbeidsomstandigheden niet worden meegewaardeerd. In dusdanig geval zullen deze arbeidsomstandigheden 
door een aanvullende toeslag boven de eventueel bestaande toeslag worden gehonoreerd. 

 

6. TOESLAGSYSTEEM BEZWARENDE ARBEIDSOMSTANDIGHE-
DEN 

 
1. a. Indien in een onderneming wordt gewerkt met een systeem voor honorering van 

bezwarende arbeidsomstandigheden ex 5, zal dat geschieden met behulp van 
SAO en hierbij het gestelde in 3 leden 2 en 3 en 4 in acht worden genomen. 

 b. Het gestelde in 5 leden 1 en 2 zal ten minste van toepassing zijn. 
2. a. Bij invoering, resp. ingrijpende wijziging van een systeem voor honorering van be-

zwarende arbeidsomstandigheden, zal in een vroegtijdig stadium overleg worden 
gepleegd tussen werkgever, w.v. en v.v. 

  De arbeidsomstandighedentoeslagen zullen worden gebaseerd op de in de onder-
neming bestaande betalingsniveaus. 

 b. Ten behoeve van het overleg tussen werkgever, w.v. en v.v. zal de onderneming 
de nodige gegevens verstrekken. 

 
Overgangsbepaling 
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Indien, als gevolg van toepassing van  SAO, een salarissysteem en een systeem van hono-
rering van bezwarende arbeidsomstandigheden wordt ingevoerd resp. gewijzigd, zal dit in 
overleg tussen werkgever, v.v. en w.v. plaatsvinden. 
 

7. GARANTIE BIJ INVOERING VAN SAO 
 
1. Indien bij invoering van SAO de som van de maandverdienste*) en de arbeidsomstan-

dighedentoeslag minder bedraagt dan de som van de oorspronkelijke maandverdien-
ste*), en een eventuele toeslag voor bezwarende omstandigheden, zal de laatst ver-
melde som worden gegarandeerd. 

2. In afwijking van het gestelde in lid 1 zal voor werknemers van 55 jaar en ouder de oor-
spronkelijke maandverdienste*), vermeerderd met een eventuele toeslag voor bezwa-
rende omstandigheden, worden aangepast aan de algemene salarismutaties, overeen-
gekomen bij de cao. 

3. Indien bij de invoering van SAO en zolang het salaris*) minder bedraagt dan het oor-
spronkelijke salaris*) zal voor de vaststelling van de aan het salaris gekoppelde arbeids-
voorwaarden worden uitgegaan van het oorspronkelijke salaris. 

 
*) zie definities 7.3 van de Basis-cao. 

 

8. WIJZIGING TRAPPEN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 
 
1. Voor de werknemer die een functie gaat verrichten waaraan een hogere trap voor ar-

beidsomstandigheden is verbonden geldt de bij die hogere trap behorende toeslag vanaf 
het moment dat hij deze functie uitoefent. 

2. Voor de werknemer beneden de 45 jaar, die een functie gaat vervullen resp. werkzaam-
heden gaat verrichten waaraan een lagere trap voor arbeidsomstandigheden is verbon-
den, blijft gedurende de periode die door de werkgever als opzegtermijn in acht zou 
moeten worden genomen indien hij het dienstverband had willen beëindigen, de toeslag 
gehandhaafd die hij verdiende op grond van de trap voor de arbeidsomstandigheden, 
waaronder hij laatstelijk werkzaam was. 
Voor de bepaling van de termijn, waarover deze toeslag moet worden doorbetaald, dient 
te worden uitgegaan van de tijd waarin de betrokken werknemer onafgebroken onder 
deze arbeidsomstandigheden heeft gewerkt, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de 
SAO-toeslagen zijn ingevoerd. 

3. Voor de werknemer van 45 jaar en ouder, die een functie gaat vervullen resp. werk-
zaamheden gaat verrichten waaraan een lagere trap voor arbeidsomstandigheden is 
verbonden, blijft gedurende een periode gelijk aan tweemaal de periode die door de 
werkgever als opzegtermijn in acht zou moeten worden genomen indien hij het dienst-
verband had willen beëindigen, de toeslag gehandhaafd die hij verdiende op grond van 
de trap voor de arbeidsomstandigheden, waaronder hij laatstelijk werkzaam was. Voor 
de bepaling van de termijn, waarover deze toeslag moet worden doorbetaald, dient te 
worden uitgegaan van de tijd waarin de betrokken werknemer onafgebroken onder deze 
arbeidsomstandigheden heeft gewerkt, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de SAO-toe-
slagen zijn ingevoerd. 

4. Voor werknemers ouder dan 60 jaar, zal bij verlaging van de trap voor arbeidsomstan-
digheden, geen verlaging meer plaatsvinden. 

 

9. VAKANTIETOESLAG 
 
Indien een werknemer op grond van 2 leden 1 en 2 een arbeidsomstandighedentoeslag ont-
vangt, zal zijn vakantietoeslag worden verhoogd met een bedrag, gelijk aan 8% van de  ar-
beidsomstandighedentoeslagen (ex. 5 lid 1) welke hij sinds 1 juli van het voorgaande kalen-
derjaar heeft verdiend.     
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Ingeval in een onderneming reeds een systeem van honorering van bezwarende arbeidsom-
standigheden wordt toegepast, zal deze bepaling gelden vanaf het tijdstip dat dit systeem is 
getoetst op de overeengekomen uitgangspunten van het SAO en de gelijkwaardigheid is 
vastgesteld. 
 

10. GEEN NAWERKING EERDERE COLLECTIEVE ARBEIDSOVER-
EENKOMSTEN 

 
Rechten voortvloeiend uit bepalingen van eerdere collectieve arbeidsovereenkomsten ko-
men met de inwerkintreding van deze cao te vervallen. In plaats daarvan gelden de rechten 
voortvloeiend uit de bepalingen van deze cao. De huidige cao heeft, voor zover deze min-
dere aanspraken geeft, voorrang op de voorgaande cao(en). 
 

11. LOOPTIJD VAN DE OVEREENKOMST 

 
Deze overeenkomst wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 december 2020 en eindigt 
op 30 november 2022 zonder dat daarvoor opzegging nodig is. 
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Deze cao is overeengekomen en in viervoud getekend door: 
 
 

• Vereniging FME 
Theo Henrar (voorzitter),  
Maurice Rojer (hoofdonderhandelaar CAO) 

 

• FNV 
Albert Kuiper (landelijk bestuurder FNV Metaal) 
Jacqie van Stigt (landelijk bestuurder FNV Metaal) 

 

• CNV Vakmensen.nl 
Piet Fortuin (voorzitter) 
Arthur Bot (bestuurder) 

 

• De Unie 
Reinier Castelein (voorzitter) 
Gertjan Tommel (belangenbehartiger)  
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BIJLAGE A VAN DE AANVULLENDE CAO SAO 
 
SYSTEEM VOOR ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN (SAO) / SYSTEEM VOOR ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN (SAO) 

 
De trappen van de arbeidsomstandigheden en de daarbij behorende punten zijn: 
 
Trap 0:   0-19 punten 
Trap 1: 20-39 punten 
Trap 2: 40-59 punten 
Trap 3: 60 punten of meer 
 


