Goud- en Zilvernijverheid
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds 2003/2004
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID
AI Nr. 10049
Bijvoegsel Stcrt. d.d. 23-12-2003, nr. 248
ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE
BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE
ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET OPLEIDINGS- EN
ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN
ZILVERNIJVERHEID
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelezen het verzoek van de Stichting Vakraad Metaal & Techniek
namens de Vereniging Edelmetaalindustrie en de Vereniging Goud- en
Zilversmeden als partijen te ener zijde mede namens de FNV Bondgenoten, de CNV Bedrijvenbond en de Unie, Vakbond voor industrie en
dienstverlening als partijen te anderer zijde bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de
Goud- en Zilvernijverheid, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van gewijzigde bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;
Overwegende,
dat de wijziging van genoemde collectieve arbeidsovereenkomst in werking is getreden;
dat van het verzoek tot algemeen verbindendverklaring mededeling is
gedaan in de Staatscourant;
dat naar aanleiding van dit verzoek geen schriftelijke bedenkingen zijn
ingebracht;
dat de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst gelden voor
een belangrijke meerderheid van de in de bedrijfstak werkzame personen;

Sdu Uitgevers, ’s-Gravenhage 2003
CAO2478

CAO100492003
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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:
I. Trekt in zijn besluit van 27 november 2000 (Stcrt. 2000, nr. 233),
voor zover daarin werd overgegaan tot het algemeen verbindend verklaren van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Goud- en Zilvernijverheid,
zulks met inachtneming van hetgeen onder IV en V is bepaald;
II. Verklaart algemeen verbindend tot en met 31 december 2004 de
bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Opleidingsen Ontwikkelingsfonds voor de Goud- en Zilvernijverheid alsmede de
daarbij behorende statuten en de reglementen van de Stichting
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Goud- en Zilvernijverheid,
eerder algemeen verbindend verklaard bij besluit van 27 november 2000
(Stcrt. 2000, nr. 233, zulks met inachtneming van de navolgende wijzigingen c.q. toevoegingen en van hetgeen onder III, IV en V is bepaald:
Artikel 2 komt te luiden:
,,Artikel 2
Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds
1. Er is een stichting ,,Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds
voor de Goud- en Zilvernijverheid’’.
2. De in lid 1 genoemde stichting heeft ten doel het geheel of gedeeltelijk financieren en/of subsidiëren van de volgende kosten:
a. het (doen) verrichten van scholingsactiviteiten, ontwikkelen van
lesmateriaal, vormings- en ontwikkelingswerk, en het informeren
hierover, ten behoeve van werkgevers en werknemers, teneinde
een goede werking van de arbeidsmarkt in de bedrijfstak te
bewerkstelligen en de employability van werknemers in de bedrijfstak te verbeteren;
b. het (doen) bevorderen en stimuleren van de opleiding van jeugdigen en anderen in het (beroeps)onderwijs ten behoeve van de
bedrijfstak, alsmede het voorlichten hierover;
c. het (doen) waarborgen, bevorderen, ontwikkelen en verzorgen
van bij-, her-, na- en omscholing van werkgevers en werknemers
die in de bedrijfstak werkzaam zijn, alsmede het voorlichten hierover, om op deze wijze de vakbekwaamheid van werkgevers en
werknemers in de bedrijfstak te bewerkstelligen respectievelijk te
verhogen;
d. het (doen) verzorgen van werkgelegenheidstrajecten voor arbeidsgehandicapten, mensen zonder werk of met werkloosheid be2
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e.

f.
g.
h.

dreigde werknemers door middel van het aanbieden van een
(vak)opleiding ter vervulling van vacatures in de bedrijfstak;
het (doen) bevorderen van de arbeidsdeelname van vooral vrouwen in de bedrijfstak en blijvende arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen in de bedrijfstak door het leveren van een bijdrage aan kinderopvang in de bedrijfstak;
het doen van onderzoek naar en vertalen van het belang voor de
bedrijfstak van (nieuwe) technologische ontwikkelingen op het
vakgebied;
het (doen) verrichten van en informeren over onderzoek op de
hierboven genoemde terreinen met het oog op het ontwikkelen
van beleid op bedrijfsen sectorniveau in de bedrijfstak;
de inzet van adviseurs, die het bestuur ondersteunen bij zijn activiteiten en die tevens voorlichting en informatie met name op het
gebied van scholing, vorming, arbeidsomstandigheden en
arbeidsmarktbeleid aan ondernemingen in de bedrijfstak kunnen
verstrekken.’’
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BIJLAGE 1
STATUTEN
Artikel 3 komt te luiden:
,,Artikel 3
Doel
1. De in lid 2 genoemde stichting heeft ten doel het geheel of gedeeltelijk financieren en/of subsidiëren van de volgende kosten:
a. het (doen) verrichten van scholingsactiviteiten, ontwikkelen van
lesmateriaal, vormings- en ontwikkelingswerk, en het informeren
hierover, ten behoeve van werkgevers en werknemers, teneinde
een goede werking van de arbeidsmarkt in de bedrijfstak te
bewerkstelligen en de employability van werknemers in de bedrijfstak te verbeteren;
b. het (doen) bevorderen en stimuleren van de opleiding van jeugdigen en anderen in het (beroeps)onderwijs ten behoeve van de
bedrijfstak, alsmede het voorlichten hierover;
c. het (doen) waarborgen, bevorderen, ontwikkelen en verzorgen
van bij-, her-, na- en omscholing van werkgevers en werknemers
die in de bedrijfstak werkzaam zijn, alsmede het voorlichten hierover, om op deze wijze de vakbekwaamheid van werkgevers en
werknemers in de bedrijfstak te bewerkstelligen respectievelijk te
verhogen;
d. het (doen) verzorgen van werkgelegenheidstrajecten voor arbeidsgehandicapten, mensen zonder werk of met werkloosheid bedreigde werknemers door middel van het aanbieden van een
(vak)opleiding ter vervulling van vacatures in de bedrijfstak;
e. het (doen) bevorderen van de arbeidsdeelname van vooral vrouwen in de bedrijfstak en blijvende arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen in de bedrijfstak door het leveren van een bijdrage aan kinderopvang in de bedrijfstak;
f. het doen van onderzoek naar en vertalen van het belang voor de
bedrijfstak van (nieuwe) technologische ontwikkelingen op het
vakgebied;
g. het (doen) verrichten van en informeren over onderzoek op de
hierboven genoemde terreinen met het oog op het ontwikkelen
van beleid op bedrijfs- en sectorniveau in de bedrijfstak;
h. de inzet van adviseurs, die het bestuur ondersteunen bij zijn activiteiten en die tevens voorlichting en informatie met name op het
gebied van scholing, vorming, arbeidsomstandigheden en
arbeidsmarktbeleid aan ondernemingen in de bedrijfstak kunnen
verstrekken.’’
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Artikel 8 komt te luiden:
,,Artikel 8
Geldmiddelen
1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
a. het door de oprichters afgezonderde bedrag;
b. bijdragen van werkgevers ingevolge de desbetreffende bepaling
van de CAO;
c. de inkomsten uit het vermogen van de stichting;
d. andere inkomsten uit toevallige baten, schenkingen, legaten en
erfstellingen.
2. De stichting heft geen andere bijdragen dan die, welke zijn vastgesteld bij of krachtens de CAO.
3. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht
van boedelbeschrijving.
4. De uitgaven van de stichting bestaan uit;
a. de uitgaven voortvloeiend uit de realisatie van hetgeen in artikel
3 is omschreven;
b. de overige uitgaven.
5. Ten aanzien van Kinderopvang geldt: Er is een kinderopvangregeling
welke wordt uitgevoerd door de Stichting Kinderopvang Metaal en
Techniek (SKM). De kosten van de regeling komen voor rekening
van het SKM. De SKM zal daartoe het van de voor kinderopvang
bestemde deel van de bijdragen via een schriftelijk onderbouwd verzoek bij de Stichting opvragen. Verstrekking voor kinderopvangregeling vindt plaats op de wijze en onder de voorwaarden zoals
opgenomen onder artikel 74c en de daarbij behorende bijlage 10 van
de CAO voor de Goud- en Zilvernijverheid. Een verzoek tot verstrekking als hier bedoeld kan door de werknemer worden ingediend
bij de uitvoerder van de regeling, Stichting Kintent, Maliebaan 87,
Postbus 8545, 3503 RM Utrecht, tel.: 030-2323100.
6. a. Bij een aanvraag om subsidie dient een gespecificeerde begroting, overeenkomstig hetgeen is beschreven in artikel 3 van de
statuten, betreffende de besteding van de aangevraagde gelden te
worden ingezonden.
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b. Jaarlijks dient de subsidie-ontvangende instelling een door een
registeraccountant of accountants-administratieconsulent met certificerende bevoegdheid gecontroleerde verklaring te overleggen
over de besteding van de subsidiegelden, welke verklaring (tenminste) moet zijn gespecificeerd volgens hetgeen in artikel 3 is
beschreven en geı̈ntegreerd onderdeel moet uitmaken van het
financieel jaarverslag.
7. Het bestuur is bevoegd nadere voorschriften te geven waaraan de bij
de subsidieaanvraag mee te zenden begroting c.q. de schriftelijke
verantwoording dient te voldoen.’’
Artikel 9 komt te luiden:
,,Artikel 9
Begroting
1. Uiterlijk in de maand november biedt de penningmeester aan het
bestuur de begroting van inkomsten en van uitgaven voor het eerstvolgende kalenderjaar aan. De begroting omvat:
a. de inkomsten als bedoeld in artikel 8 van de statuten;
b. de uitgaven als bedoeld in artikel 8 lid 4 van de statuten waarbij:
1. de uitgaven als bedoeld in lid 4 onder a worden gespecificeerd overeenkomstig hetgeen in artikel 3 is omschreven;
2. de overige uitgaven als bedoeld in lid 4 onder b worden
gespecificeerd naar kosten van administratie en bestuur en
eventuele andere kosten.
2. De begroting wordt voor betrokkenen ten kantore van de Stichting
ter inzage gelegd en een afschrift daarvan zal op verzoek worden
toegezonden tegen betaling van de daaraan verbonden kosten.’’
Artikel 9a wordt toegevoegd en komt te luiden:
,,Artikel 9a
Boekjaar
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 10 komt te luiden:
,,Artikel 10
Jaarverslag; rekening en verantwoording
1. Uiterlijk in de maand juni brengt de secretaris aan het bestuur ver6
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slag uit van de werkzaamheden der stichting in het voorafgaande
kalenderjaar, en legt de penningmeester rekening en verantwoording
af over het door hem in de genoemde periode gevoerde beheer. De
rekening en verantwoording vindt plaats onder overlegging van een
rapport van een door het bestuur benoemde externe registeraccountant.
2. Het bestuur van de stichting stelt jaarlijks een verslag op, dat een
getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de stichting en van de ontwikkeling daarvan gedurende
het boekjaar; in dit verslag wordt door het bestuur rekenschap van
het gevoerde beleid afgelegd.
3. Het verslag moet overeenkomstig hetgeen in artikel 3 is beschreven
zijn gespecificeerd en gecontroleerd door een door het bestuur aangewezen externe registeraccountant, uit welke stukken moet blijken
dat de uitgaven overeenkomstig de bestedingsdoelen zijn gedaan.
4. Het verslag en accountantsverklaring worden ter inzage van de bij
de stichting betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties neergelegd:
a. ten kantore van de stichting;
b. op een of meer door de Minister belast met sociale zaken en
werkgelegenheid aan te wijzen plaatsen.
5. Het verslag en accountantsverklaring worden op aanvraag van de bij
de stichting betrokken werkgevers en werknemers toegezonden tegen betaling van de daaraan verbonden kosten.’’
Artikel 12 komt te luiden:
,,Artikel 12
Beleggingen
1. Voorzover gelden van de stichting voor belegging beschikbaar zijn,
worden deze gelden door het bestuur belegd, met inachtneming van
in redelijkheid daaraan te stellen eisen van liquiditeit, rendement en
risicoverdeling.
2. Gerede gelden, effecten en/of geldswaardige papieren worden zoveel
mogelijk in bewaring gegeven bij algemene handelsbanken.
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1. Het bestuur zal de kosten van beheer van de geldmiddelen, en de
wijze van verrekening vaststellen.’’
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BIJLAGE II
BIJDRAGEREGLEMENT VAN DE STICHTING OPLEIDINGS- EN
ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN
ZILVERNIJVERHEID
Artikel 1 komt te luiden:
,,Artikel 1
Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
Werkgever:
de werkgever in de bedrijfstak als bedoeld in artikel 6 lid 3 van de CAO
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Goud- en Zilvernijverheid
dan wel de werkgever in wiens onderneming werkzaamheden worden
verricht die in relatie staan tot de bedrijfstak als omschreven in lid 4 van
artikel 6 van voormelde CAO en die op grond daarvan na voorafgaand
verzoek en onder te stellen voorwaarden toegelaten wordt deel te nemen
in de regelingen van de onderhavige stichting.
Werknemer:
degene die in dienst van de werkgever tegen loon arbeid verricht, met
uitzondering van:
a. bestuurders van naamloze vennootschappen of van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, die als zodanig zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
b. degene die op 1 januari van het jaar, waarover de bijdrage verschuldigd is, de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt;
c. personen die geen eigenlijke bedrijfsarbeid verrichten en wier dienstverband tevens een tijdelijk karakter draagt en/of geen volledige normale dagtaak meebrengt;
d. stagiair(e)s.
Jaarsalaris:
a. bij salarisbetaling per maand 12,96 maal het voor de betrokken
werknemer vastgestelde salaris over de maand januari van het jaar
waarop de bijdrage betrekking heeft;
b. bij salarisbetaling per vier-weken-periode 14,09 maal het voor de
betrokken werknemer vastgestelde salaris over de tweede vier-wekenperiode van het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft waarbij het
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percentage waarmee de salarissen na 1 januari van dat jaar zijn verhoogd krachtens CAO-afspraken in de Metaal en Techniek, buiten
beschouwing blijft.
Indien het dienstverband in de loop van een jaar wordt beëindigd dan
wel wordt aangevangen, wordt het jaarsalaris berekend met inachtneming van de duur van de periode van het dienstverband in dat jaar.
Indien het inkomen mede is gebaseerd op provisie, wordt bij de bepaling van het jaarsalaris bovendien meegerekend de op jaarbasis herleide
provisie welke in het voorafgaande kalenderjaar bij dezelfde werkgever
is verdiend, onafhankelijk van de datum van uitbetaling van deze provisie. Bovendien worden, voorzover van toepassing, bij de bepaling van
het jaarsalaris mede in aanmerking genomen de navolgende elementen:
loon in natura voorzover gekwantificeerd aangegeven in de loonstaten
van de werkgever, toeslagen op grond van een overheidsbesluit, verdiensten op grond van een, in de onderneming geldend, beloningssysteem
(tarief, meritrating e.d.) en ploegentoeslag, alsmede een, naar de periode
waarover het loon werd genoten, evenredig gedeelte van elke met de
werkgever schriftelijk overeengekomen vaste jaarlijkse uitkering onder
welke benaming ook, zoals 13e maand, vaste eindejaarsuitkering, gegarandeerde tantième, e.d.
Vergoedingen terzake van overwerk, reisuren, onkosten, alsmede gratificaties, winstdelingsregelingen en soortgelijke emolumenten blijven buiten beschouwing, terwijl de vakantiebijslag in de hierboven onder a en
b bedoelde factoren geacht worden te zijn verwerkt. Tot het jaarsalaris
behoort niet de overhevelingstoeslag.
Loonsom:
het totaal van de jaarsalarissen van alle bij de werkgever in dienst zijnde
werknemers.
Bedrijfspensioenfonds:
de stichting ,,Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek’’, gevestigd te
’s-Gravenhage.’’
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III. Indien en voor zover de onder II opgenomen bepalingen strijdig zijn
met bij of krachtens de wet gestelde of te stellen regelen, prevaleren
deze regelen.
IV. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die
van publicatie in de Staatscourant en heeft geen terugwerkende kracht.
V. Dit besluit wordt gepubliceerd door plaatsing in een bijvoegsel bij de
Staatscourant.
’s-Gravenhage, 18 december 2003
De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
Namens de Minister:
De wnd. Directeur Uitvoeringstaken, Juridische Zaken en
Beleidsinformatie van de Arbeidsinspectie,
mr. M. H. M. van der Goes.
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