Metaal en Techniek
Isolatiebedrijf 2006/2007
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID
BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID VAN 3 NOVEMBER 2006 TOT WIJZIGING
VAN HET BESLUIT TOT VERBINDENDVERKLARING VAN
BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE
ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET ISOLATIEBEDRIJF
UAW Nr. 10578
Bijvoegsel Stcrt d.d. 7-11-2006, nr. 217
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 Nederlandse Vereniging van Ondernemers in
het Thermisch Isolatiebedrijf (VIB);
Partij(en) te anderer zijde: FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond en
De Unie, Vakbond voor industrie en dienstverlening.
Naar aanleiding van dit verzoek zijn schriftelijke bedenkingen ingebracht door Nationale Nederlanden en De Amersfoortse. Deze bedenkingen richten zich in het bijzonder tegen de passage uit artikel 67a lid 2a
waarin wordt verwezen naar de polisvoorwaarden van de N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische bedrijfstakken.
De betreffende passage is niet algemeen verbindend verklaard. Hoewel
deze passage louter informatief van aard is, zou daaruit (ten onrechte)
het beeld kunnen ontstaan dat werknemers zich uitsluitend bij de N.V.
Schadeverzekering Metaal en technische Bedrijfstakken zouden kunnen
verzekeren. Nu deze passage niet algemeen verbindend is verklaard, is
de grond voor bovengenoemde bedenkingen komen te vervallen.
Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend
en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

Sdu Uitgevers, ’s-Gravenhage 2006
CAO3028

CAO105782006
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Besluit:
Dictum I
Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de
collectieve arbeidsovereenkomst voor het Isolatiebedrijf1) wordt met
inachtneming van dicta II en III als volgt gewijzigd:
A
De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:
,,Artikel 67a komt te luiden:
REïNTEGRATIE
Artikel 67a
1. Onder een arbeidsgehandicapte werknemer wordt in dit artikel verstaan een werknemer in de Metaal en Techniek die beperkingen heeft
in de zin van de wet WIA.
2. a. De werknemer die in het kader van de WIA een verminderde
verdiencapaciteit heeft van minder dan 35% en werkzaamheden
verricht overeenkomstig zijn resterende verdiencapaciteit. ontvangt een salaris dat gelijk is aan het oude salaris, verminderd
met het percentage van zijn gewijzigde verdiencapaciteit.
b. De arbeidsgehandicapte werknemer die in het kader van WIA een
verminderde verdiencapaciteit van 35%–80% heeft en die in het
kader van zijn reïntegratie passende arbeid bij de eigen werkgever accepteert en daardoor een functie gaat vervullen met een
lager salaris, ontvangt met inachtneming van het hierna in sub c
bepaalde, vanaf het moment dat hij de nieuwe functie gaat vervullen gedurende een tijdvak van maximaal 24 maanden een persoonlijke toeslag op het salaris. De periode van loondoorbetaling
als bedoeld in artikel 67 lid 1 CAO voorafgaand aan het vervullen van de functie als hier bedoeld, en het tijdvak waarin de persoonlijke toeslag als bedoeld in de vorige volzin wordt betaald,
kunnen tezamen niet langer zijn dan 42 maanden. Indien die
periode wel langer is vervalt na die 42 maanden de persoonlijke
toeslag. Het bedrag van deze toeslag is gelijk aan het verschil
tussen het salaris van de oude functie en het nieuwe lagere salaris. Na het verstrijken van het genoemde tijdvak geldt voor de
werknemer het bepaalde in artikel 36 CAO.
c. Bij het berekenen van de hiervoor in sub b bedoelde toeslag
wordt het salaris dat de werknemer verdiende ten tijde van de
arbeidsongeschiktheid pro rata berekend over de arbeidsduur
) Stcrt. 2005, nr. 157; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 30 mei 2006 (Stcrt. 2006, nr.
105)
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waarin de werknemer in de nieuwe passende functie werkzaam
is.
d. Bij het berekenen van het sub a bedoelde verschil wordt bij het
nieuwe salaris opgeteld het bedrag waarmede een eventuele WIAuitkering dan wel de uitkering als bedoeld in artikel 67 lid 2 sub
c CAO wordt verhoogd na het aanvaarden van de passende
arbeid, dan wel het bedrag van enige andere, dan de WIA, –
ongekorte – geldelijke uitkering die de werknemer toekomt dan
wel zou kunnen toekomen krachtens enige wettelijk voorgeschreven verzekering.
3. Indien de werknemer na aanvang van de passende arbeid bij de eigen
werkgever ook voor die passende arbeid arbeidsongeschikt wordt,
geldt het volgende:
a. Indien de werknemer binnen zes maanden na aanvang van de
passende arbeid bij de eigen werkgever opnieuw arbeidsongeschiktheid wordt, is de werkgever gedurende het resterende deel
van het tijdvak van 24 maanden ex artikel 67 lid 1 gehouden de
werknemer het salaris door te betalen dat de werknemer verdiende voor aanvaarding van de passende arbeid. Het in de
vorige volzin bedoelde resterende deel is het maximale tijdvak
van 24 maanden minus de periode die ligt tussen de aanvang
gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en de aanvaarding
van de passende arbeid. Het bepaalde in artikel 67a lid 2 sub b
tot en met sub d is in dit geval niet meer van toepassing.
b. Indien de werknemer na zes maanden na aanvang van de passende arbeid bij de eigen werkgever opnieuw arbeidsongeschiktheid wordt, is de werkgever ex artikel 67 gedurende een tijdvak
van maximaal 24 maanden gehouden het salaris door te betalen
dat de werknemer bij arbeidsgeschiktheid zou hebben verdiend,
namelijk het salaris dat hoort bij de passende arbeid die de werknemer is gaan verrichten. Daarnaast blijft het bepaalde in artikel
67a lid 2 sub b tot en met sub d van toepassing voor de resterende periode van het in artikel 67a lid 2 sub b genoemde tijdvak.
4. De arbeidsgehandicapte werknemer die in het kader van zijn reïntegratie wordt gedetacheerd of bij wijze van proefplaatsing gaat werken bij een andere werkgever, behoudt tijdens die periode de arbeidsvoorwaarden van zijn werkgever waar vanuit de detachering/
proefplaatsing plaatsvindt.
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5. a. In geval de arbeidsgehandicapte werknemer in het kader van zijn
reïntegratie passende arbeid gaat verrichten bij een nieuwe werkgever geldt, indien bij de reïntegratie voldaan is aan de volgende
criteria,
– de reïntegratie bij de nieuwe werkgever is tot stand gekomen
met behulp van een erkend reïntegratiebedrijf conform de
wet;
– de reïntegratie vindt plaats binnen de termijn van maximaal
24 maanden als bedoeld in artikel 67 lid 1;
het bepaalde in lid 6 sub a., sub b. en sub c.
b. Indien door de arbodienst, danwel het UWV is vastgesteld dat de
werknemer niet kan terugkeren in het eigen bedrijf kan een
reïntegratiebedrijf worden ingeschakeld. Als werkgever en werknemer dan besluiten om een reïntegratiebedrijf (welke beschikt
over het Borea Keurmerk Reïntegratie) in te schakelen bij het
reïntegreren van de arbeidsongeschikte werknemer, dan krijgt de
werkgever een tegemoetkoming in de kosten van het reïntegratiebedrijf. Deze tegemoetkoming bedraagt 50% van de kosten tot
een maximum van € 2.500,–.
6. a. De werkgever bij wie de werknemer als bedoeld in lid 5 uit
dienst treedt en daardoor een lager salaris gaat verdienen, betaalt
de werknemer bij einde dienstverband een bedrag ineens, waarvan de hoogte als volgt wordt bepaald:
Het verschil tussen het salaris dat de werknemer tijdens arbeidsongeschiktheid verdiende en het salaris dat de werknemer na zijn
reïntegratie gaat verdienen, vermeerderd met eventuele uitkeringen als bedoeld in artikel 67 lid 2 sub b en sub c, over de resterende periode van de maximaal 24 maanden als bedoeld in artikel 67 lid 1.
Bij het berekenen van de hiervoor bedoelde uitkering wordt het
salaris dat de werknemer verdiende ten tijde van de arbeidsongeschiktheid pro rata berekend over de arbeidsduur waarin de werknemer na zijn reïntegratie werkzaam is.
Bij de bepaling van de hoogte van dit bedrag geldt voorts het volgende:
Het bedrag ineens is maximaal 30% van het salaris dat de werknemer gedurende de resterende periode van de maximaal 24
maanden als bedoeld in artikel 67 lid 1 zou hebben verdiend in
de functie waarin hij werkzaam was toen hij arbeidsongeschikt
werd.
b. De werkgever bij wie de werknemer als bedoeld in lid 5 uit
dienst treedt, ontvangt van de Vakraad een bedrag van maximaal
€ 2500,– indien het reïntegratiebedrijf beschikt over het Borea
Keurmerk Reïntegratie.
c. De werkgever die een bedrag van de Vakraad ontvangt als bedoeld in sub b, betaalt een bedrag van € 1000,– aan de werknemer als bedoeld in lid 5 tenzij door de Vakraad een ander bedrag
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wordt vastgesteld. Dit bedrag komt bovenop de eventuele betaling ex sub a.
7. Indien de arbeidsgehandicapte werknemer hem in het kader van reïntegratie aangeboden passende arbeid bij de eigen of een nieuwe
werkgever niet accepteert, geldt het volgende:
a. De loondoorbetaling kan worden beëindigd. Dit geldt niet wanneer de werknemer voor de eerste keer sinds zijn arbeidsongeschiktheid is aangevangen gebruik maakt van zijn recht op het
aanvragen van een second opinion bij het UWV conform artikel
7:629a BW. In dat geval is de werkgever gehouden gedurende
ten hoogste vier weken na de aanvraag van de second opinion
70% te betalen van het bedrag dat hij ex artikel 67 CAO aan de
werknemer moet doorbetalen. Tevens zal de werkgever de kosten van de second opinion dienen te betalen.
b. Alleen indien de werknemer na de second opinion als bedoeld in
sub a in het gelijk wordt gesteld, is de werkgever gehouden de
resterende 30% van de salarisdoorbetalingsverplichting als bedoeld in artikel 67 CAO alsnog te voldoen over de periode van
ten hoogste vier weken als bedoeld in sub a.
c. Indien de arbeidsgehandicapte werknemer in dezelfde periode
van arbeidsongeschiktheid ook een tweede aanbod van passende
arbeid afwijst, kan de loondoorbetaling opnieuw worden beëindigd. In geval de werknemer een second opinion bij UWV aanvraagt, vindt het gestelde in sub a en b toepassing als zijnde een
voorschot met dien verstande dat wanneer de werknemer bij deze
second opinion in het ongelijk wordt gesteld, de werkgever het
over die periode van ten hoogste vier weken betaalde voorschot
mag verrekenen dan wel terugvorderen.’’
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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 november 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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