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Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen 

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid van 12 december 2011 tot 

wijziging van het besluit tot algemeen 

verbindendverklaring van bepalingen van de 

collectieve arbeidsovereenkomst in de 

Metalektro 

UAW Nr. 11251 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 

Gelezen het verzoek van de Stichting Raad van Overleg Metalektro namens 

partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot 

algemeen verbindendverklaring van gewijzigde bepalingen van deze collectieve 

arbeidsovereenkomst; 

Partij(en) ter ener zijde: Vereniging FME-CWM, ondernemersorganisatie voor de 

technologische industrie; 

Partij(en) 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 

arbeidsovereenkomst in de Metalektro1 wordt met inachtneming van dictum II als 

volgt gewijzigd: 

A  

De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd: 

Bijlage A, artikel 9 komt te luiden: 

‘9. Indien een onderneming als bedoeld in lid 7 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 

                                           
1Stcrt. 2011 , nr. 14087. 



december 2005, Directie Sociale Verzekeringen, Nr. 

SV/F&W/05/96420, gepubliceerd in de Staatscourant nummer 

242 van 13 december 2005,  overgaat naar de sector Metaal en 

Technische Bedrijfstakken behoort die onderneming met ingang van 

dezelfde datum tot het metaalbewerkingsbedrijf.’ 

Bijlage A, artikel 14 komt te luiden: 

‘14. Indien een onderneming als bedoeld in lid 12 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 december 2005, overgaat naar de sector Metaalindustrie of 

de sector Elektrotechnische Industrie behoort die onderneming met ingang 

van dezelfde datum tot de Metalektro.’ 

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, 12 december 2011 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

namens deze: 

De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, 

M.H.M. van der Goes. 


