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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 

Metaal en Techniek 
Metaalbewerkingsbedrijf 2012/2013 
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen 

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 
21 februari 2012 tot wijziging van het besluit tot algemeen 
verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve 
arbeidsovereenkomst voor het Metaalbewerkingsbedrijf 

UAW Nr. 11285 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 

Gelezen het verzoek van de Stichting Vakraad Metaal & Techniek namens partijen bij bovengenoemde 
collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van gewijzigde bepalingen 
van deze collectieve arbeidsovereenkomst; 

Partij(en) ter ener zijde: de Koninklijke Metaalunie, de Nederlandse Vereniging van Modelmakerijen, de 
Vereniging van Ondernemingen in de Galvano-technische Industrie, de Vereniging Graveren Sign en de 
Vereniging van Rolluiken-, Markiezen- en Zonweringbedrijven; 

Partij(en) ter andere zijde: FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie, Vakbond voor industrie en 
dienstverlening; 

Naar aanleiding van dit verzoek zijn schriftelijke bedenkingen ingediend door Vallenduuk Advocaten namens 
de Nederlandse Vereniging van Uitzend- en Bemiddelingsbedrijven (NVUB) en Alternatief Voor Vakbond 
(AVV), partijen bij de cao NVUB. 

De bedenkingen van partijen bij de cao NVUB richten zich tegen artikel 4c van de cao. De bedenkingen 
vormen een herhaling van eerder ingebrachte bedenkingen, waarover al is besloten in het voorgaande besluit 
tot algemeen verbindend verklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het 
Metaalbewerkingsbedrijf van 29 augustus 2011 (Stcrt. 2011, nr. 11220). 

Partijen bij de cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf hebben artikel 4c van de cao gewijzigd in de zin dat in 
sub c van de betreffende bepaling het woord ‘uitzondering’ is vervangen door ‘uitzendbeding’. Als zodanig is 
de inhoud daarmee niet gewijzigd. 

Op grond van paragraaf 3.2 van het Toetsingskader AVV worden bedenkingen die een herhaling zijn van 
eerder ingebrachte bedenkingen waarover al besloten is, aangemerkt als evident kansloos. 

Gelet op het bovenstaande vormden de ingebrachte bedenkingen geen beletsel om tot algemeen 
verbindendverklaring over te gaan. 

Naar aanleiding van dit verzoek is een schriftelijk dispensatieverzoek ingediend door Vallenduuk Advocaten 
namens partijen bij de cao NVUB. Dit verzoek is afgewezen in de vorm van een afzonderlijke beschikking 
conform de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). De beschikking is op dezelfde dag als waarop dit 
besluit tot algemeen verbindend verklaring is genomen aan de desbetreffende dispensatieverzoeker en aan 
de verzoeker tot algemeen verbindendverklaring verzonden. De beschikking ligt voor belanghebbenden als 
bedoeld in artikel 1:2 eerste lid van de Awb ter inzage bij de Directie Uitvoeringstaken 
Arbeidsvoorwaardenwetgeving, Anna van Hannoverstraat 4, ’s-Gravenhage. 

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  
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Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor 
het Metaalbewerkingsbedrijf 

A 

De onder dictum I opgenomen b

Artikel 4c sub c komt te luiden:

‘Artikel 4c  

c. de werkgever voor 15% of meer van het totale premieplichtige loon op jaarbasis werknemers ter 
beschikking stelt van derden op basis van uitzendovereenkomsten met 
artikel 7:691 lid 2 B.W., zoals laatstelijk nader gedefinieerd in Bijlage 1, behorend bij artikel 5.1 van de 
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën 
van 2 december 2005
financiering sociale verzekeringen (Regeling Wfsv), gepubliceerd in de Staatscourant nummer 242 van 
13 december 2005. De werkgever heeft aan dit criterium voldaan indien en zo
uitvoeringsinstelling (Belastingdienst), die voor de sociale verzekeringen is belast met het indelen van 
ondernemingen bij sectoren, als zodanig is vastgesteld, én’

Artikel 5 lid 2 tot en met 3 komt te luiden:

‘Artikel 51  

2. Voor de werknemer die op of na 1 juli 2012 61 jaar wordt geldt het gestelde in lid

3. In afwijking van het gestelde in lid 1 geldt voor de werknemer, die op 30
ten minste zes maanden onafgebroken in dienst van de 
in artikel 50 telkens op 30
het aantal vakantie-
Indien deze werknemer na 30 juni 2012 in dienst treedt van een andere werkgever in de Metaal en 
Techniek behoudt hij boven de vakantie genoemd in artikel 50 telkens op 30 juni en 31 december van het 
lopende jaar hetzelfde aantal vakantie
had op grond van het in lid 1 bepaalde.’

Aan artikel 58 wordt lid 3 tot en met 5 toegevoegd:

‘Artikel 58  

3. In afwijking van het gestelde in artikel 7:640aBW kan de werknemer conform de volgende leden 
vakantie-uren (dagen) sparen.

4. De werknemer kan over een periode van vijf jaar maximaal 26 maal de overeengekomen gemiddelde 
arbeidsduur per week vakantie

5. De werknemer die gebruik wenst te ma
een periode van drie weken of minder moet dit ten minste drie maanden voorafgaand aan het ingaan van 
de vakantie-uren (dagen) aan de werkgever kenbaar maken. Is die periode langer dan drie weken
de werknemer dit ten minste zes maanden voorafgaand aan het ingaan van die vakantie
aan de werkgever kenbaar maken.’

B-deel CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf

Artikel 77 lid 1 sub j komt te luiden:

‘Artikel 77 lid 1 sub j 

j. Indien een onderneming als bedoeld in sub h, in het kader van het bepaalde bij of krachtens de Regeling 
Wfsv (Wet financiering sociale verzekeringen) van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
en de Staatssecretaris van Financiën van 2 december 2005, Direc
SV/F&W/05/96420, gepubliceerd in de Staatscourant nummer 242 van 13
de Sector Metaalindustrie of Sector Elektrotechnische Industrie (voorheen te zamen de 

 ________________________________
1 

Stcrt. 2011, nr. 11220. 

Staatscourant 2012 nr. 1795 24 februari 2012

Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor 
het Metaalbewerkingsbedrijf 

1 
 wordt met inachtneming van dictum II als volgt gewijzigd:

De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd: 

Artikel 4c sub c komt te luiden: 

de werkgever voor 15% of meer van het totale premieplichtige loon op jaarbasis werknemers ter 
beschikking stelt van derden op basis van uitzendovereenkomsten met uitzendbeding als bedoeld in 
artikel 7:691 lid 2 B.W., zoals laatstelijk nader gedefinieerd in Bijlage 1, behorend bij artikel 5.1 van de 
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën 
van 2 december 2005, Directie Sociale Verzekeringen, Nr. SV/F&W/05/96420, ter uitvoering van de Wet 
financiering sociale verzekeringen (Regeling Wfsv), gepubliceerd in de Staatscourant nummer 242 van 
13 december 2005. De werkgever heeft aan dit criterium voldaan indien en zo
uitvoeringsinstelling (Belastingdienst), die voor de sociale verzekeringen is belast met het indelen van 
ondernemingen bij sectoren, als zodanig is vastgesteld, én’ 

Artikel 5 lid 2 tot en met 3 komt te luiden: 

mer die op of na 1 juli 2012 61 jaar wordt geldt het gestelde in lid

In afwijking van het gestelde in lid 1 geldt voor de werknemer, die op 30 juni
ten minste zes maanden onafgebroken in dienst van de werkgever is, dat hij boven de vakantie genoemd 
in artikel 50 telkens op 30 juni en 31 december van het lopende jaar niet meer vakantie

-uren waarop hij per 30 juni 2012 recht had op grond van het in lid 1 bepaalde.
ien deze werknemer na 30 juni 2012 in dienst treedt van een andere werkgever in de Metaal en 

Techniek behoudt hij boven de vakantie genoemd in artikel 50 telkens op 30 juni en 31 december van het 
lopende jaar hetzelfde aantal vakantie-uren als het aantal vakantie-uren waarop hij per 30
had op grond van het in lid 1 bepaalde.’ 

Aan artikel 58 wordt lid 3 tot en met 5 toegevoegd: 

In afwijking van het gestelde in artikel 7:640aBW kan de werknemer conform de volgende leden 
uren (dagen) sparen. 

De werknemer kan over een periode van vijf jaar maximaal 26 maal de overeengekomen gemiddelde 
arbeidsduur per week vakantie-uren (dagen) sparen voor een door hem te bepalen individueel doel.

De werknemer die gebruik wenst te maken van de hier bedoelde gespaarde vakantie
een periode van drie weken of minder moet dit ten minste drie maanden voorafgaand aan het ingaan van 

uren (dagen) aan de werkgever kenbaar maken. Is die periode langer dan drie weken
de werknemer dit ten minste zes maanden voorafgaand aan het ingaan van die vakantie
aan de werkgever kenbaar maken.’ 

deel CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf 

Artikel 77 lid 1 sub j komt te luiden: 

onderneming als bedoeld in sub h, in het kader van het bepaalde bij of krachtens de Regeling 
Wfsv (Wet financiering sociale verzekeringen) van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
en de Staatssecretaris van Financiën van 2 december 2005, Directie Sociale Verzekeringen, Nr. 
SV/F&W/05/96420, gepubliceerd in de Staatscourant nummer 242 van 13
de Sector Metaalindustrie of Sector Elektrotechnische Industrie (voorheen te zamen de 

________________________________________________________________
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Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor 
wordt met inachtneming van dictum II als volgt gewijzigd: 

de werkgever voor 15% of meer van het totale premieplichtige loon op jaarbasis werknemers ter 
uitzendbeding als bedoeld in 

artikel 7:691 lid 2 B.W., zoals laatstelijk nader gedefinieerd in Bijlage 1, behorend bij artikel 5.1 van de 
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën 

, Directie Sociale Verzekeringen, Nr. SV/F&W/05/96420, ter uitvoering van de Wet 
financiering sociale verzekeringen (Regeling Wfsv), gepubliceerd in de Staatscourant nummer 242 van 
13 december 2005. De werkgever heeft aan dit criterium voldaan indien en zover dit door de 
uitvoeringsinstelling (Belastingdienst), die voor de sociale verzekeringen is belast met het indelen van 

mer die op of na 1 juli 2012 61 jaar wordt geldt het gestelde in lid 1 onder a tot en met f. 

juni 2012 61 jaar of ouder is en 
werkgever is, dat hij boven de vakantie genoemd 

december van het lopende jaar niet meer vakantie-uren verwerft dan 
juni 2012 recht had op grond van het in lid 1 bepaalde. 

ien deze werknemer na 30 juni 2012 in dienst treedt van een andere werkgever in de Metaal en 
Techniek behoudt hij boven de vakantie genoemd in artikel 50 telkens op 30 juni en 31 december van het 

uren waarop hij per 30 juni 2012 recht 

In afwijking van het gestelde in artikel 7:640aBW kan de werknemer conform de volgende leden 

De werknemer kan over een periode van vijf jaar maximaal 26 maal de overeengekomen gemiddelde 
uren (dagen) sparen voor een door hem te bepalen individueel doel. 

ken van de hier bedoelde gespaarde vakantie-uren (dagen) voor 
een periode van drie weken of minder moet dit ten minste drie maanden voorafgaand aan het ingaan van 

uren (dagen) aan de werkgever kenbaar maken. Is die periode langer dan drie weken moet 
de werknemer dit ten minste zes maanden voorafgaand aan het ingaan van die vakantie-uren (dagen) 

onderneming als bedoeld in sub h, in het kader van het bepaalde bij of krachtens de Regeling 
Wfsv (Wet financiering sociale verzekeringen) van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

tie Sociale Verzekeringen, Nr. 
SV/F&W/05/96420, gepubliceerd in de Staatscourant nummer 242 van 13 december 2005, overgaat naar 
de Sector Metaalindustrie of Sector Elektrotechnische Industrie (voorheen te zamen de 

_______________________________________________  
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Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie
ingang van dezelfde datum tot de metaalindustrie.’

Dictum  II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het 
wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.
 

’s-Gravenhage, 21 februari 2012

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze: 
De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes. 
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Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en Electrotechnische Industrie) behoort die onderneming met 
ingang van dezelfde datum tot de metaalindustrie.’ 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het 
ft geen terugwerkende kracht. 

Gravenhage, 21 februari 2012 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, 

24 februari 2012 

en Electrotechnische Industrie) behoort die onderneming met 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het 


