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MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID
BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID VAN 31 JANUARI 2006 TOT WIJZIGING
VAN HET BESLUIT TOT VERBINDENDVERKLARING VAN
BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE
ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE GOUD- EN
ZILVERNIJVERHEID
UAW Nr. 10425
Bijvoegsel Stcrt d.d. 03-02-2006, nr. 25
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelezen het verzoek van de Stichting Vakraad Metaal en Techniek
namens partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst,
strekkende tot algemeen verbindendverklaring van gewijzigde bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;
Partij(en) te ener zijde: De Vereniging Industrie en Groothandel in sieraden, horloges en aanverwante artikelen en de Vereniging Goud- en Zilversmeden;
Partij(en) te anderer zijde: FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond 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 voor de Goud- en Zilvernijverheid1)
wordt met inachtneming van dicta II en III als volgt gewijzigd:

) Stcrt. 2005, nr. 157

1

Sdu Uitgevers, ’s-Gravenhage 2006
CAO2895

CAO104252006
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A
De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:

Artikel 19 komt te luiden:
,,Artikel 19
Arbeid op zondagen en feestdagen
1. Op zondagen, zomede op nieuwjaarsdag, 2e paasdag, Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, beide kerstdagen, de nationale feestdag (30 april)
zal als regel geen arbeid worden verricht.
Indien (in enig jaar) 5 mei uitgeroepen wordt tot nationale feestdag
waarop geen arbeid wordt verricht, dan zal (in dat jaar) de 24e
vakantiedag collectief worden vastgesteld op 5 mei als deze valt op
een dag waarop de werknemer volgens zijn dienstrooster arbeid zou
verrichten.
2. Indien een werknemer voor of bij een desbetreffende opdracht tegenover de werkgever of diens gemachtigde verklaart gewetensbezwaren te hebben tegen arbeid op zondagen, algemeen erkende christelijke feestdagen, r.k. feestdagen welke ter plaatse algemeen als
zondagen worden gevierd, of Goede Vrijdag, kan hij tot die arbeid
niet worden verplicht.’’
Artikel 30 komt te luiden:
,,Artikel 30
Ruilen
1. De werknemer kan, volgens de regels als beschreven in dit artikel,
bronnen (ADV-uren, vakantie-uren, toeslagen of andere financieringsbronnen) ruilen tegen doelen (geld, dan wel fiscaal gefaciliteerde
regelingen). Het aldus verkregen geld kan worden doorgestort naar
het pensioensparen van de Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek.
2. De volgende bronnen kunnen ten behoeve van de daarbij vermelde
doelen worden geruild:
a. ADV-uren en/of vakantie-uren kunnen volgens de wettelijke mogelijkheden worden geruild voor geld, dan wel fiscaal gefaciliteerde regelingen.
b. de in deze CAO genoemde toeslagen en overige financieringsbronnen kunnen worden geruild voor geld (uitbetaling ineens), of
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worden aangewend voor het kopen van vrije uren als hierna
bedoeld in lid 3.
3. De werknemer die een arbeidsduur heeft als bedoeld in artikel 18 lid
1 eerste volzin kan per kalenderjaar maximaal 64 uur vrije tijd
kopen. Voor de werknemer die een kortere arbeidsduur heeft geldt
het gestelde in artikel 2a lid 2 CAO.
4. Het ruilen van de bronnen in doelen geschiedt in overleg tussen de
werknemer en de werkgever, met uitzondering van het besluit tot de
aankoop van (maximaal 64 uur) vrije tijd. Hiertoe kan de werknemer
zelf besluiten.
De afspraak tussen werkgever en werknemer over bronnen die zullen worden aangewend en de doelen die daarmee worden verworven
en/of het besluit van de werknemer tot aankoop van (maximaal 64
uur) vrije tijd is de ruilafspraak.
5. De ruilafspraak moet bij werkgever en werknemer bekend zijn voor
1 januari van het jaar waarin de ruilafspraak van toepassing is en
geldt gedurende één kalenderjaar. Voor elk nieuw kalenderjaar kan
telkens opnieuw een ruilafspraak tot stand komen als bedoeld in lid
4.
6. Wanneer bij het ruilen een omzetting plaatsvindt van tijd in geld of
andersom, geldt als ruilvoet 0,607% van het maandsalaris per uur
zoals genoemd in artikel 31 CAO (0,658% per uur van het vierwekensalaris).
7. Voor het verrekenen kan de werknemer kiezen uit de volgende
mogelijkheden:
a. De kosten van de koop van vrije tijd in gevolge lid 3, berekend
op basis van de ruilvoet uit lid 6, worden ingehouden op aan de
werknemer uit te betalen toeslagen zoals, en voorzover van toepassing overwerktoeslag, ploegentoeslag, vakantiebijslag, dagvenstertoeslag, een en ander voorzover de toeslag niet is inbegrepen in het salaris als bedoeld in artikel 31 CAO.
Indien het bedrag van de toeslag(en) ontoereikend is voor de
bekostiging van de vrije tijd, vindt inhouding plaats op het salaris in de periode(s) waarin de vrije tijd wordt genoten.
Ingeval er sprake is van betaling voor de verkoop van vrije tijd,
geschiedt de uitbetaling in de periode(s) waarin op deze dagen
wordt gewerkt. De door verkoop van vrije tijd verkregen gelden
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kunnen ook worden aangewend voor fiscaal gefaciliteerde regelingen.
b. De kosten of baten, berekend op basis van de ruilvoet uit lid 6,
die voor de werknemer verbonden zijn aan de ruil, worden gedurende het kalenderjaar in gelijke delen bij de betaling van het
maandsalaris dan wel het vier-weken-salaris ingehouden op de
salarisbetaling of in gelijke delen uitbetaald.
c. In overleg tussen werkgever en werknemer kan voor een andere
verrekeningswijze worden gekozen.
8. 1. De ruilafspraak moet in het kalenderjaar worden geëffectueerd.
2. Indien blijkt dat aan het eind van een kalenderkwartaal een (deel
van de) ruilafspraak door arbeidsongeschiktheid van de werknemer niet of niet volledig geëffectueerd kan worden, vindt aan het
eind van dat kalenderkwartaal verrekening plaats. Ingehouden
bedragen waar geen verlof voor kon worden opgenomen in dat
kwartaal worden alsdan alsnog uitbetaald bij de salarisbetaling;
extra uitbetaalde bedragen waarvoor geen extra werk in dat kwartaal kon worden verricht, worden dan alsnog ingehouden c.q. niet
uitbetaald.
In overleg kunnen werkgever en werknemer hierover andere
afspraken maken.
9. 1. Een gemaakte ruilafspraak heeft geen effect op het salaris als
bedoeld in artikel 31 voor de berekening van bij CAO geregelde
inkomensgerelateerde bestanddelen zoals de overwerktoeslag en
de dagvenstertoeslag, met uitzondering van de vakantiebijslag als
bedoeld in artikel 59.
2. Een gemaakte ruilafspraak heeft geen effect op het salaris als
bedoeld in artikel 31 voor de berekening van niet bij CAO geregelde inkomensgerelateerde bestanddelen zoals een dertiende
maand of een winstdelingsregeling, tenzij daarover in overleg
tussen de werkgever en OR/PVT, de werknemersdelegatie dan
wel bij gebreke daarvan de v.v. andere afspraken worden gemaakt.
10. Bij beëindiging dienstverband vindt verrekening van de ruil dan wel
de gekochte extra vrije dagen plaats conform artikel 57 lid 3, 4, 5 en
7.
11. In afwijking van het hiervoor gestelde in lid 6 geldt voor de werknemer als bedoeld in artikel 2 lid 3 sub a CAO het volgende:
wanneer bij het ruilen een omzetting plaatsvindt van tijd in geld of
andersom, geldt als ruilvoet het volgende:
((12/260)/(het aantal overeengekomen arbeidsuren per week/5)) maal
100. Het aldus verkregen percentage geldt dan als ruilvoet van het
maandsalaris per uur (bij een vierwekensalaris dient in de genoemde
formule het getal 12 te worden vervangen door 13).
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Aan de beloningselementen genoemd in dit artikel kunnen geen
rechten worden ontleend als deze ingevolge de CAO expliciet niet
van toepassing zijn.’’
Artikel 64 komt te luiden:
,,Artikel 64
Gedwongen verzuim
1. Bij gedwongen verzuim als bedoeld in artikel 7:628 van het Burgerlijk Wetboek, wordt de doorbetaling van het dientengevolge verschuldigde salaris, vermeerderd met een eventueel van toepassing
zijnde ploegentoeslag, beperkt tot vijf dagen, tenzij het verzuim aan
de schuld van de werkgever te wijten is. Indien twee of meer periodes van gedwongen verzuim elkaar opvolgen met een onderbreking
van niet meer dan 3 dagen, gedurende welke de werknemer in
opdracht van de werkgever betaalde arbeid heeft verricht, worden
deze periodes van gedwongen verzuim voor de toepassing van de in
de vorige volzin bedoelde 5 dagen als één verzuimperiode beschouwd.
2. In afwijking van het eerste lid is de werkgever, indien niet kan worden gewerkt wegens gedwongen verzuim ten gevolge van vorst of
hoge waterstand, niet verplicht tot enige betaling van salaris, vermeerderd met een eventueel van toepassing zijnde ploegentoeslag
behoudens het bepaalde in lid 3 van dit artikel.
3. Over elke (volle) dag, dat ten gevolg van de in het vorige lid
bedoelde oorzaken niet gewerkt kan worden, verstrekt de werkgever
op de aan de werknemer verstrekte uitkering krachtens de
Werkloosheidswet een aanvulling tot 100% van het voor de werknemer geldende individueel overeengekomen salaris, vermeerderd met
een eventueel van toepassing zijnde ploegentoeslag.
Bij elke periode van vorst of hoge waterstand moet ten hoogste twee
weken de hiervoor genoemde aanvulling worden betaald.
In een eenmaal begonnen vorstperiode of periode van hoge waterstand wordt de periode van twee weken geacht te zijn onderbroken
indien er minimaal op drie aaneengesloten dagen arbeid is verricht.
Na deze drie dagen begint een nieuwe periode van ten hoogste twee
weken aanvulling voor de werkgever te lopen, indien en voor zover
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er nog sprake is van een gedwongen verzuim ten gevolge van vorst
of hoge waterstand.
In geval de werknemer op grond van de zogeheten referte-eis geen
uitkering krachtens de Werkloosheidswet krijgt, behoudt de werknemer recht op een aanvulling van het salaris door de werkgever tot
100%.
4. Bij invoering door de werkgever van een door de bevoegde instantie
goedgekeurde tijdelijke werktijdverkorting (verkorting tot een 0-uren
week daaronder begrepen) betaalt de werkgever geen salaris over de
tijd waarin geen arbeid is verricht.
5. Wanneer de werknemer ten opzichte van het Landelijke instituut
sociale verzekeringen waarbij de werkgever is aangesloten aanspraak
heeft op uitkering krachtens de werkloosheidswet omdat de werkgever ingevolge het bepaalde in het voorgaande lid niet verplicht is tot
betaling van het salaris, vermeerderd met een eventueel van toepassing zijnde ploegentoeslag, wordt deze uitkering door de werkgever
aangevuld tot het gederfde salaris.
6. Indien een persoon minder dan 15 uur per week werkzaam is en de
tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig
is vastgelegd is, in afwijking van de leden 1 tot en met 5, artikel
7:628 BW niet van toepassing gedurende de eerste 12 maanden van
de overeenkomst.’’
Na bijlage 10A wordt een nieuwe bijlage 10B ingevoergd die komt te
luiden:
,,BIJLAGE 10B
10.B REGELING MET BETREKKING TOT LEVENSLOOP IN DE
METAAL EN TECHNIEK
1. Definities
Bedrijfstak:
De bedrijfstakken behorende tot de Metaal en Techniek, zoals omschreven in artikel 3 en de artikelen 77 van de CAO(’s) voor:
– het carrosseriebedrijf;
– de goud- en zilvernijverheid;
– het isolatiebedrijf;
– het metaalbewerkingsbedrijf;
– het motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf;
– het technisch installatiebedrijf;
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CAO:
De Collectieve Arbeidsovereenkomsten in de bedrijfstak;
Deelnameformulier:
Het door de Uitvoerder (eventueel elektronisch) beschikbaar gestelde
formulier dat een Deelnemer gebruikt om een Levenslooprekening aan
te vragen en om de periodieke inleg van de Deelnemer aan de Uitvoerder door te geven;
Deelnemer:
Degene (werknemer of voormalig werknemer) die door middel van een
Levenslooprekening een vorderingsrecht luidende in een economische
gerechtigdheid tot participaties en/of in geld op de Uitvoerder heeft;
Inhoudingsplichtige:
Inhoudingsplichtige in de zin van artikel 6 lid 1, letters a en c van de
Wet op de loonbelasting 1964, dan wel de Inhoudingsplichtige als
bedoeld in artikel 61c lid 5 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting
2001;
Laatstgenoten loon:
Het loon in geld zoals bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964;
Levensloopinstelling:
Mn Services Levensloop Fonds, een beleggingsinstelling als bedoeld in
artikel 1 van de Wet toezicht beleggingsinstellingen in de vorm van een
fonds voor gemene rekening waarvan de participaties zijn onderverdeeld
in series;
Levensloopregeling:
De regeling als bedoeld in Hoofdstuk IIC van de Wet op de loonbelasting 1964 en Hoofdstuk 5A van de Uitvoeringsregeling loonbelasting
2001, waarmee een Deelnemer een voorziening in geld kan treffen uitsluitend ten behoeve van het opnemen van een periode van extra verlof;
Levensloopregeling Metaal en Techniek (MT Levensloop):
De binnen de Bedrijfstak met ingang van 1 januari 2006 geldende
Levensloopregeling;
Levenslooprekening:
Een geblokkeerde rekening als bedoeld in artikel 19g lid 3 van de Wet
op de loonbelasting 1964 bij de Uitvoerder door middel waarvan een
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Deelnemer kan beleggen in Participaties van de Levensloopinstelling en
(i) die de vordering van die Deelnemer op de Uitvoerder in een economische gerechtigdheid tot Participaties en/of in geld weergeeft en (ii)
waar voormelde vorderingen voor iedere Deelnemer afzonderlijk worden geadministreerd;
Levenslooptegoed:
De in geld uitgedrukte waarde die het geheel van Participaties van een
Deelnemer vertegenwoordigt, welke de Deelnemer kan opeisen bij de
Uitvoerder;
Opdrachtformulieren:
De door de Uitvoerder (eventueel elektronisch) beschikbaar gestelde formulieren die een Deelnemer gebruikt om opdrachten tot aankoop, verkoop of omwisseling van Participaties alsmede om andere opdrachten
aan de Uitvoerder te geven;
Participaties:
De aanspraken op de Levensloopinstelling;
Pensioeningangsdatum:
De eerste dag waarop de pensioenuitkering op grond van het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek ingaat;
Rekening van de Uitvoerder:
De door de Uitvoerder aangewezen bank- of girorekening (in euro) op
naam van de Uitvoerder waarop de door de Inhoudingsplichtige ingehouden lonen gestort dienen te worden;
Tegenrekening:
Een lopende bank- of giro(betaal)rekening (in euro) op naam van de
Inhoudingsplichtige waarover hij vrij kan beschikken bij een in Nederland gevestigde kredietinstelling met een vergunning als bedoeld in artikel 6 van de Wet toezicht kredietwezen 1992;
Uitvoerder:
Mn Services Fondsenbeheer B.V. dan wel de Stichting Mn Services
Levensloop, beide entiteiten vallende onder Mn Services N.V.;
Werkgever:
Een werkgever in de Metaal en Techniek als gedefinieerd in artikel 4a
van de CAO van de bedrijfstak;
Werknemer:
Een ieder die in dienst van een Werkgever tegen salaris werkzaam is,
waaronder begrepen (statutaire) directeuren van een Werkgever.
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Artikel 2
Algemene bepalingen
1. Het doel van de MT Levensloop is het treffen van een voorziening
in geld uitsluitend ten behoeve van het opnemen van een periode van
extra verlof.
2. De aanspraken van Deelnemers als gevolg van de MT Levensloop
kunnen niet worden afgekocht, vervreemd of prijsgegeven, behoudens voorzover hierna uitdrukkelijk anders aangegeven, en kunnen
formeel noch feitelijk voorwerp van zekerheid worden.
3. De MT Levensloop wordt uitgevoerd door de Uitvoerder van de
Levensloopinstelling, die de Werknemers in de gelegenheid stelt een
Levenslooprekening te openen, waarop de door de Deelnemers opgebouwde Levenslooptegoeden, inclusief de daarop gekweekte inkomsten en de daarmee behaalde rendementen, afzonderlijk worden geadministreerd.
4. Indien op enig tijdstip ten aanzien van de MT Levensloop zich één
van de in de Wet op de loonbelasting 1964 genoemde gronden voor
beëindiging van de levensloopregeling voordoet, wordt op het onmiddellijk daaraan voorafgaande tijdstip de aanspraak als gevolg van
de MT Levensloop aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking van de Deelnemer dan wel, indien deze is overleden, van de
nabestaande(n).
5. De Levensloopregeling in de Metaal en Techniek geeft de deelnemer
de keuze uit een rekening met gegarandeerd rendement (bij een korte
inleghorizon) of beleggingsrekening (bij een lange inleghorizon, bijvoorbeeld voor (vroeg)pensioen:
Bij de beleggingsrekening heeft de deelnemer toegang tot een
leeftijdsafhankelijke mix tussen een viertal fondsen, of een keuze op
maat in deze fondsen. De beleggingsfondsen kenmerken zich door
een aflopend rendement en risico door middel van een aflopend
belang in aandelen en obligaties en een oplopend belang in het
geldmarktfonds. Standaard wordt de werknemer een leeftijdsafhankelijke mix aangeboden. In totaal kan de deelnemer kiezen uit
vier beleggingsfondsen. Als standaard wordt een leeftijdsafhankelijke
mix aangeboden:
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Fonds

Platina Metaal &
Techniek
Goud Metaal &
Techniek
Zilver Metaal &
Techniek
Brons Metaal &
Techniek

Leeftijd

% geldmarktfonds

% obligatiefonds Europa

% aandelenfonds Europa

Tot 40 jaar

0%

40%

60%

40-55 jaar

15%

45%

40%

55-61 jaar

30%

60%

10%

61 jaar-OP

60%

40%

0%

In afwijking hiervan kan de deelnemer ook zelf een individuele mix op
maat samen stellen uit de volgende drie Beleggingsfondsen van Mn Services Vermogensbeheer B.V.:
Mn Services Beleggingsfonds Aandelen Europa II
Mn Services Beleggingsfonds Obligaties Europa II
Mn Services Levensloop Garantiefonds
Artikel 3
Opbouwen van levenslooptegoed
1. Het opbouwen van een voorziening als gevolg van de MT Levensloop vindt plaats door inhouding met inachtneming van de regels van
de Wet op de loonbelasting 1964 door de Werkgever bij de Werknemer van het op het Deelnameformulier c.q. Opdrachtformulier vermelde vast bedrag of percentage van het loon ten behoeve van het
overboeken van het ingehouden loon naar de Rekening van de Uitvoerder, wat zal worden aangewend ter storting op de Levenslooprekening van de Werknemer.
2. Ten behoeve van de uitvoering van de CAO levensloopregeling doet
de Werkgever aan de Uitvoerder opgave van de bij hem in dienst
zijnde Deelnemers, waaronder de bij die Deelnemers behorende jaarsalarissen en naam, adres, woonplaats en geboortedatum.
3. Het ingehouden loon wordt door de Uitvoerder aangewend voor de
aankoop van Participaties ten behoeve van de Werknemer (Deelnemer). De Deelnemer verkrijgt hierdoor een aanspraak op het daaruit
resulterende Levenslooptegoed ten behoeve van de betaling van loon
gedurende de verlofperiode.
4. Een deelnemer kan een mutatie in het bedrag of percentage van zijn
loon dat hij wil inleggen in de levensloopregeling doorgeven aan de
Uitvoerder door middel van het Opdrachtformulier. Deze mutatie zal
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twee maanden na ontvangst van het Opdrachtformulier door de Uitvoerder zijn verwerkt.
5. De Uitvoerder zal achteraf ten onrechte of teveel geïncasseerde
bedragen terstond terugstorten naar de Tegenrekening van de Werkgever (Inhoudingsplichtge), die dit als loon aan de Werknemer zal
uitbetaald.
6. De Deelnemer verklaart jaarlijks uiterlijk op 1 maart schriftelijk aan
de Werkgever dat hij geen aanspraken als gevolg van een Levensloopregeling heeft bij een of meer gewezen Inhoudingsplichtigen of, zo
hij deze wel heeft, wat de omvang daarvan is op 1 januari van het
kalenderjaar van de ondertekening van de verklaring;
7. De Deelnemer verklaart jaarlijks uiterlijk op 31 december schriftelijk aan de Werkgever dat hij geen voorziening als gevolg van een
Levensloopregeling zal opbouwen in het komende kalenderjaar
waarin hij bij een Inhoudingsplichtige loon zal sparen als gevolg van
een spaarloonregeling als bedoeld in artikel 32 van de Wet op de
loonbelasting 1964. Voor het jaar 2006 moet de Deelnemer uiterlijk
op 30 juni 2006 deze verklaring hebben afgegeven.
Artikel 4
Levenslooprekening
1. De Werkgever vraagt ten behoeve van de Werknemer een Levenslooprekening aan bij de Uitvoerder door het indienen van het Deelnameformulier en geeft daarbij namens de Werknemer opdracht tot het
inleggen van een bedrag gelijk aan een vast bedrag of een percentage van het loon. De Uitvoerder opent na ontvangst van het
Deelnameformulier een Levenslooprekening op naam van de Werknemer (Deelnemer) en doet opgave aan de Werkgever en de Deelnemer van het nummer van de Levenslooprekening.
2. De Uitvoerder ontvangt periodiek een bedrag gelijk aan het op het
Deelnameformulier vermelde bedrag of percentage van het loon van
de Tegenrekening van de Werkgever. De Uitvoerder wendt de aldus
ontvangen bedragen aan voor de aankoop van Participaties en behoeve van de Deelnemer. De Uitvoerder administreert het daaruit
voor de Deelnemer resulterende Levenslooptegoed op de Levenslooprekening.
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3. Op overeenkomstige wijze ontvangt de Uitvoerder eenmalig een
bedrag gelijk aan het percentage van het loon vermeld op een van de
Deelnemer door tussenkomst van de Werkgever te ontvangen
Opdrachtformulier voor een eenmalige extra storting en wendt dit
aan voor de aankoop van Participaties ten behoeve van de Deelnemer.
4. De door een Deelnemer op enig moment opgebouwde aanspraak op
Levenslooploon is gelijk aan de tegenwaarde in geld van zijn
Levenslooptegoed op dat tijdstip, waarbij het aantal Participaties van
de Deelnemer wordt vermenigvuldigd met de intrinsieke waarde van
die Participatie.
5. De Uitvoerder maakt het Levenslooptegoed over naar de Werkgever
ter betaling van het loon van de Werknemer gedurende de periode
van extra verlof voorzover de Werkgever en de Werknemer samen
daarvoor toestemming hebben verleend. In afwijking hiervan maakt
de Uitvoerder het Levenslooptegoed op verzoek van de Werknemer
over naar de Werknemer indien geen Inhoudingsplichtige kan worden aangewezen; in dit geval wordt de Uitvoerder als Inhoudingsplichtige aangemerkt.
Artikel 5
Beschikken over het Levenslooptegoed
1. Over de als gevolg van de MT Levensloop opgebouwde voorziening
mag worden beschikt ten behoeve van loon tijdens een verlofperiode
dat, samen met het daarnaast van de Inhoudingsplichtige genoten
loon, niet uitgaat boven het Laatstgenoten loon.
2. In geval van overlijden van de Deelnemer zal de tegenwaarde van de
aanspraak als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van de Werknemer ter beschikking van de erfgenamen van de Werknemer worden gesteld.
3. Bij aanvaarding van een nieuwe dienstbetrekking zullen de aanspraken als gevolg van de MT Levensloop op verzoek van de Deelnemer
worden ingebracht in een Levensloopregeling van de Inhoudingsplichtige bij wie de Deelnemer in dienstbetrekking treedt.
4. Indien de Deelnemer uitkeringen ontvangt in overeenstemming met
de Levensloopregeling, worden deze als loon uit tegenwoordige
dienstbetrekking in aanmerking genomen. In afwijking van de eerste
volzin wordt in geval van afkoop bij beëindiging van de dienstbetrekking de uitkering aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking.
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5. Indien in strijd met de Levensloopregeling geheel of gedeeltelijk
over het Levenslooptegoed wordt beschikt, wordt de gehele aanspraak als gevolg van de Levensloopregeling aangemerkt als loon uit
vroegere dienstbetrekking van de Deelnemer.
6. Voorzover een aanspraak als gevolg van de MT Levensloop uiterlijk
twee dagen voordat de Pensioeningangsdatum is bereikt, wordt deze
aanspraak omgezet in een aanspraak als gevolg van een pensioenregeling die na de omzetting nog blijft binnen de in of krachtens
hoofdstuk IIB van de Wet op de loonbelasting 1964 gestelde begrenzingen.
7. Behalve in de situaties beschreven in lid 5 en lid 6 van dit artikel
wordt de als gevolg van de MT Levensloop opgebouwde voorziening
op de dag voorafgaande aan de Pensioeningangsdatum aangemerkt
als loon uit vroegere dienstbetrekking.
8. Het opnemen van het Levenslooptegoed ten behoeve van verlof kan
alleen geschieden conform het bepaalde in artikel 63a CAO.
Artikel 6
Maximale opbouw in een jaar
1. De maximale inhouding per kalenderjaar als gevolg van de MT
Levensloop bedraagt:
a. indien aan het begin van het kalenderjaar het Levenslooptegoed
minder bedraagt dan 2,1 maal het loon op jaarbasis gerelateerd
aan het in het voorafgaande kalenderjaar genoten loon: ten hoogste 12% van het loon in het kalenderjaar;
b. indien aan het begin van het kalenderjaar het Levenslooptegoed
gelijk is aan of meer bedraagt dan 2,1 maal het loon op jaarbasis
gerelateerd aan het in het voorafgaande kalenderjaar genoten
loon: nihil.
2. Voor zover het als gevolg van de MT Levensloop ingehouden bedrag
uitgaat boven wat als gevolg van lid 1 is toegestaan en deze inhouding in hetzelfde kalenderjaar door de Uitvoerder wordt teruggestort
naar de Inhoudingsplichtige en deze de terugstorting als loon uitkeert
aan de Werknemer, wordt aangenomen dat is gebleven binnen de
begrenzingen van lid 1.
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3. Voor de toepassing van lid 1 mag een loonsverlaging buiten beschouwing blijven, voorzover deze het gevolg is van het aanvaarden van
een deeltijdfunctie dan wel het terugtreden naar een lager gekwalificeerde functie, in de periode die aanvangt 10 jaar direct voorafgaande aan de in de pensioenregeling vastgestelde ingangsdatum. De
eerste volzin is bij een loonsverlaging die het gevolg is van het aanvaarden van een deeltijdfunctie uitsluitend van toepassing, voor
zover de omvang van het dienstverband na het aanvaarden van de
deeltijdfunctie niet lager is dan 50% van de omvang van het dienstverband aan het eind van de periode direct voorafgaande aan de aanvang van de in de eerste volzin bedoelde periode.
4. Indien de aanspraken als gevolg van een Levensloopregeling die
door de Deelnemer zijn opgebouwd bij een gewezen Inhoudingsplichtige niet zijn ingebracht in de MT Levensloop van de Werkgever bij wie de Deelnemer in dienstbetrekking is, worden die aanspraken voor de toepassing van de in dit artikel gestelde grenzen mede
in aanmerking genomen.
5. De Uitvoerder mag bij de bepaling van het in de vorige artikelleden
bedoelde plafond afgaan op de haar daaromtrent door de Werkgever
verstrekte informatie.
6. De Uitvoerder zal zowel de Werknemer als de Werkgever op de
hoogte stellen van het bijna bereiken van de in lid 1 vermelde maximale inleg.
Artikel 7
Toegestane aangroei boven de maximale inleg
Ook indien bij het begin van het kalenderjaar de in artikel 6 bedoelde
begrenzing op basis waarvan wordt beoordeeld of in het kalenderjaar
nog aanspraken als gevolg van de MT Levensloop kunnen worden opgebouwd is bereikt, leiden nadien op het Levenslooptegoed gekweekte
inkomsten en daarmee behaalde rendementen niet tot de constatering dat
de regeling niet meer voldoet aan de eisen die worden gesteld aan een
Levensloopregeling.
Artikel 8
Verhoging maximale opbouw aanspraken als gevolg van een
levensloopregeling
1. In afwijking van artikel 6 kan voor de Deelnemer die op 31 december 2005 de leeftijd van 51 jaar maar niet de leeftijd van 56 jaar hebben bereikt, in het kalenderjaar meer aanspraken ontstaan dan overeenkomt met 12 procent van het loon van het jaar, voor zover de
14
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totale aanspraken aan het einde van het kalenderjaar door de in het
kalenderjaar opgebouwde aanspraken, een periode van extra verlof
van 2,1 jaar niet te boven gaan.
2. In afwijking van artikel 6 kan voor de Deelnemer die met toepassing
van artikel 32, vierde lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet prepensioenaanspraken afkopen en deze afkoop aanwenden voor het
opbouwen van een voorziening als gevolg van een levensloopregeling, in het kalenderjaar meer aanspraken ontstaan dan overeenkomt met 12 procent van het loon van het jaar, voor zover de totale
aanspraken aan het einde van het kalenderjaar door de in het kalenderjaar opgebouwde aanspraken, een periode van extra verlof van
2,1 jaar niet te boven gaan.
Artikel 9
Overgangsregeling verlofsparen
Aanspraken die voor 1 januari 2006 zijn opgebouwd als gevolg van een
tussen Werkgever en Werknemer geldende verlofspaarregeling worden
aangemerkt als aanspraken opgebouwd als gevolg van de MT Levensloop. De Werkgever maakt daartoe de tegenwaarde in geld van het saldo
van de verlofspaarregeling over naar de Uitvoerder, die dit bedrag zal
aanwenden voor de aankoop van Participaties en het daaruit resulterende
Levenslooptegoed zal bijschrijven op de Levenslooprekening van de
Deelnemer.
Voor nadere details over de Levensloopregeling wordt verwezen naar de
documentatie opgesteld door de Uitvoerder. Deze documentatie kunt u
bij Mn Services telefonisch opvragen op nummer 070 3 160 160 of via
www.mtlevensloop.nl.’’
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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, 31 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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