Metalektro
Arbeidsmarkt en Opleiding 2006/2008
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID
BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID VAN 3 JANUARI 2006 TOT WIJZIGING
VAN HET BESLUIT TOT VERBINDENDVERKLARING VAN
BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE
ARBEIDSOVEREENKOMST INZAKE ARBEIDSMARKT EN
OPLEIDING IN DE METALEKTRO
UAW Nr. 10418
Bijvoegsel Stcrt. d.d. 06-01-2006, nr. 5
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelezen het verzoek van de Raad van Overleg Metalektro namens partijen 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: VHP Metalektro, FNV Bondgenoten, CNV
BedrijvenBond 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 arbeidsovereenkomsten;
Besluit:
Dictum I
Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de
collectieve arbeidsovereenkomst inzake Arbeidsmarkt en Opleiding in
de Metalektro1) wordt met inachtneming van dicta II en III als volgt
gewijzigd:
A
De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:
Artikel 1 komt te luiden:
) Stcrt. 2005, nr. 144
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Sdu Uitgevers, ’s-Gravenhage 2006
CAO2881

CAO104182006

1

,,Artikel 1
Definities
In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
1. ,,werknemer’’:
degene die een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7: 610 van
het Burgerlijk Wetboek heeft gesloten, dan wel – anders dan in de
zelfstandige uitoefening van een bedrijf of beroep – in aangenomen
werk persoonlijk arbeid verricht;
2. ,,werkgever’’:
de natuurlijke of rechtspersoon voor wie een werknemer als bedoeld
in lid 1 arbeid pleegt te verrichten;
3. ,,Stichting’’:
De Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro (A+O)
gevestigd te ’s-Gravenhage;
4. ,,Raad van Overleg in de Metalektro’’:
de Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) gevestigd te
’s-Gravenhage. De Raad van Overleg is gerechtigd tot de taken die
hem krachtens deze overeenkomst zijn opgedragen;
5. ,,Loonsom Coördinatiewet Sociale Verzekering’’:
het totaal van het loon als omschreven in de artikelen 4 t/m 8 van de
Coördinatiewet Sociale Verzekering 1997, met dien verstande dat de
in artikel 6.4 van de CAO in de Metalektro bedoelde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en werkloosheidsuitkeringen die via de werkgever worden betaald, alsmede de in genoemd artikel bedoelde aanvullingen hiertoe niet worden gerekend.
a. ,,Loonsom Wfsv’’:
het totaal van het loon als omschreven in artikel 3.1.1.1. Wet
financiering sociale
verzekeringen (Wfsv).’’
Na artikel 1 wordt een nieuw artikel 1a ingevoegd dat komt te luiden:
,,Artikel 1a
Loonsom Wfsv
Met ingang van 1 januari 2006 wordt in artikel 4 lid 1 en lid 2 het begrip
,,Loonsom Coördinatiewet Sociale Verzekering’’ vervangen door
,,Loonsom Wfsv’’.’’
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BIJLAGE I
FINANCIERINGSREGLEMENT OPLEIDING VAN LEERLINGEN
(als bedoeld in artikel 3 van deze CAO)
Artikel 5 komt te luiden:
,,Artikel 5
Overgangsbepaling 2004-2005
De Werkgever komt voor vergoeding volgens het Financieringsreglement
Beroepsopleidingen 2002/2004 in aanmerking indien:
a. Leerling-werknemers door de Werkgever worden opgeleid die zijn
gestart in het schooljaar 2004/2005 én
b. Aan alle voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in het Financieringsreglement Beroepsopleidingen 2002/2004 is voldaan.’’
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Dictum II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening 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, 3 januari 2006
De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
Namens deze,
De directeur Uitvoeringstaken
Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
Mr. M. H. M. van der Goes.
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