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MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID

BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID VAN 16 APRIL 2007 TOT WIJZIGING VAN

HET BESLUIT TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING
VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER PERSONEEL IN
DE METALEKTRO

UAW Nr. 10652

Bijvoegsel Stcrt d.d. 18-04-2007, nr. 75

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van de Raad van Overleg Metalektro namens par-
tijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende
tot algemeen verbindendverklaring van gewijzigde bepalingen van deze
collectieve arbeidsovereenkomst;
Partij(en) te ener zijde: Vereniging FME-CWM;
Partij(en) te anderer zijde: FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond,
VHP Metalektro en De Unie.

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

Besluit:

Dictum I
Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de
collectieve arbeidsovereenkomst voor het Hoger Personeel in de Meta-
lektro1) wordt met inachtneming van dicta II en III als volgt gewijzigd:

A
De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:

1) Stcrt. 2005, nr. 122; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 15 februari 2006 (Stcrt. 2006,

nr. 35)
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Artikel 17 lid 2 komt te luiden:

,,Artikel 17

Begrippen/Begrippen

2. ,,De Basis Jaarlijkse Arbeidsduur (BJA)’’: het saldo van het aantal
dagen in een kalenderjaar verminderd met:
– het aantal zaterdagen en zondagen in dat jaar,
– de vakantiedagen als bedoeld in art. 5.3 eerste en tweede volzin

van de CAO in de Metalektro,
– de feestdagen die niet op zaterdag of zondag vallen,
– 13 roostervrije dagen (104 vrije roosteruren), vermenigvuldigd

met 8 uren.

De BJA bedraagt in 2007: 1728 uur’’

Artikel 28 lid 1 komt te luiden:

,,Artikel 28

Bijzonder verzuim

1. In het kader van de voor de werknemer geldende basis jaarlijkse
arbeidsduur (BJA) wordt – met de gevolgen als geregeld in de vol-
gende leden van dit artikel – als gewerkte uren beschouwd het aan-
tal uren gedurende welke hij in afwijking van het voor hem vastge-
stelde dienstrooster niet heeft gewerkt, of, bij gebreke van een
dienstrooster een aantal van 8 uren per werkdag, in geval van:

art. 5.4, 5.6 CAO Metalektro – extra vakantie;
art. 11 – arbeidsongeschiktheid;
art. 29 – compenserende vrije roostertijd;
art. 32 – kort verzuim;
art. 34 – werkloosheid tijdens dienstverband.’’

B
Dictum II wordt als volgt gewijzigd en komt te luiden:

,,Dictum II
De in dictum I opgenomen bepalingen zijn algemeen verbindend ver-
klaard tot en met 31 oktober 2007 en voorzover het betreft artikel 1.2
en artikel 44 tot en met 30 april 2008.’’
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Dictum II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen
terugwerkende kracht.

Dictum III
Dit besluit zal in een bijvoegsel bij de Staatscourant worden geplaatst.
Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 16 april 2007

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

Namens deze,

De directeur Uitvoeringstaken
Arbeidsvoorwaardenwetgeving,

Mr. M. H. M. van der Goes.
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