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Metalektro 2013
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen
 
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 

27 november 2012 tot wijziging van het besluit tot algemeen 

verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve 

arbeidsovereenkomst in de Metalektro

UAW Nr. 11372

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van de Stichting Raad van Overleg Metalektro namens partijen bij bovenge-
noemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van 
gewijzigde bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;

Partij ter ener zijde: Vereniging FME-CWM, ondernemersorganisatie voor de technologische industrie;

Partijen ter andere zijde: FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie, vakbond voor industrie en 
dienstverlening.

Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren 
van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

Besluit:

Dictum  I 
Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereen-
komst in de Metalektro1 wordt met inachtneming van dictum II als volgt gewijzigd:

A

De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd: 

Artikel 6.4 komt te luiden:

‘Artikel 6.4 - Uitkering bij arbeids(on)geschiktheid 

De leden 1 tot en met 10 gelden vanaf 1 april 2005
1. De werkgever is verplicht aan de arbeidsongeschikte werknemer die geen recht heeft op een 

Ziektewet-uitkering, gedurende de eerste 52 weken van de arbeidsongeschiktheid een aanvulling 
op het wettelijk verplichte loon te verstrekken ter hoogte van het verschil tussen het wettelijk 
verplichte loon en 100% van het volledige Ziektewet-dagloon. Onder Ziektewet-dagloon wordt in 
dit kader verstaan het Ziektewet-dagloon. Verder wordt voor de bepaling van het Ziektewet-
dagloon het privé gebruik van de door de werkgever ter beschikking gestelde auto buiten 
beschouwing gelaten.’ 

Artikel 6.5 komt te luiden:

‘Artikel 6.5 - WGA-hiaatverzekering 

1. De werkgever is met ingang van 1 januari 2009 verplicht de werknemer een WGA-hiaatverzekering 
aan te bieden ter dekking van het financiële risico bij arbeidsongeschiktheid van ten minste 35% 
doch minder dan 80%.

1 Stcrt. 2011, nr. 14087; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 23 april 2012 (Stcrt. 2012, nr. 6446)
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Deze verzekering dient de werknemer een aanspraak te verlenen op een periodieke uitkering ter 
aanvulling op de WGA-vervolguitkering tot uiterlijk de AOW-gerechtigde leeftijd. De hoogte van 
die uitkering dient gelijk te zijn aan 70% van het Ziektewet-dagloon tot het maximum Ziektewet-
dagloon vermenigvuldigd met het arbeidsongeschiktheidspercentage, en verminderd met de 
WGA- vervolguitkering. De premie tot 1 januari 2011 voor deze WGA-hiaatverzekering is voor 
rekening van de werknemer. Vanaf 1 januari 2011 komt 50% van de premie voor deze WGA-
hiaatverzekering voor rekening van de werkgever. Voor de bepaling van het Ziektewet-dagloon 
wordt het privé gebruik van de door de werkgever ter beschikking gestelde auto buiten beschou-
wing gelaten.’

Dictum II 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013 en heeft geen terugwerkende kracht.

’s-Gravenhage, 27 november 2012

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes.
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