
Verkorte procedure behandeling verzoeken tot uitstel loonsverhoging per 1 juli 2020 

 

In verband met de mogelijke verzoeken tot uitstel van de loonsverhoging per 1 juli 2020 en 
de korte tijdspanne die er is tot aan genoemde datum zal het proces van behandeling van het 
verzoek worden verkort ten opzichte van de beschreven procedure in Bijlage 10A Cao. Zo 
zullen er geen hoorzittingen plaatsvinden en zal er bv ook niet een netto-doorlooptijd van 12 
weken worden gehanteerd. De volgende verkorte procedure wordt gehanteerd: 

 

1. Er zal een kleine commissie (KC) worden ingesteld door de Vakraad voor de 
behandeling van de verzoeken. Deze KC bestaat uit voorzitters Vakraad. De KC 
wordt ondersteund door het secretariaat Vakraad. 

2. Na ontvangst op het secretariaat Vakraad zal het secretariaat het verzoek beoordelen 
aan de hand van de afgesproken voorwaarden: 

Het verzoek dient ten minste vergezeld te gaan van: 
- Een onderbouwing van de (bedrijfseconomische) toestand van de 

onderneming voor Corona,  tijdens Corona en de periode daarna; 
- Een goedkeuring van het verzoek door de meerderheid van de werknemers. 

Dit kan blijken uit een handtekeninglijst (zowel fysiek als digitaal is mogelijk) 
of een survey/enquête onder alle werknemers via een digitaal platform; 

- Een verklaring van de werkgever dat op het moment van indienen van het 
verzoek de onderneming niet in staat van surseance verkeert c.q. daartoe op 
dat moment geen verzoek voor heeft ingediend; 

- Voorts zal de werkgever aangeven dat er geen dividend en/of bonussen 
zullen worden uitgekeerd in 2021 (of eventueel eerder of later) die betrekking 
hebben op de prestaties over het kalenderjaar 2020; 

- En uit het verzoek moet blijken of er wel of geen overeenstemming is bereikt 
over dit verzoek tot uitstel met de  werknemersorganisaties voor de Metaal en 
Techniek.  

3. Op basis van de aangeleverde stukken zal zo spoedig mogelijk via de mail een korte 
voorlegger met uitkomst aan de KC worden voorgelegd ter besluitvorming en de 
overige leden van DB Vakraad ter kennisneming worden geïnformeerd. 

4. Voor de werknemersvertegenwoordiging in de KC heeft met betrekking  tot het  5e 
gedachtestreepje hierboven, de visie van de betreffende lokale vertegenwoordiger(s)  
van de werknemersorganisatie(s) een zwaar gewicht  voor het al dan niet toekennen 
van het verzoek.  

5. Indien het verzoek wordt toegekend zal de werkgever een brief ontvangen met de 
volgende inhoud: 

 
Geachte…. 
 
Het verzoek tot uitstel van de loonsverhoging per 1 juli 2020 conform de cao (artikel 41 lid 1) 
is door de cao-partijen in de Vakraad toegewezen onder de navolgende voorwaarden: 

- Per 1 december 2020 wordt het voor de werknemers geldend salaris verhoogd 
met 3,5%; 

- Uw werknemers  ontvangen elk over de periode 1 juli 2020 tot en met 30 
november 2020, 29 uur extra-vakantieaanspraken; 

- U informeert uw werknemers over het toegestane dispensatieverzoek. 



Hoogachtend, 
 
enz 

6. Indien een verzoek wordt afgewezen zal de werkgever bericht ontvangen van de 
Vakraad dat het verzoek is afgewezen. 


