Secretariaat
Prinses Beacrixlaan 15
2595 AK DEN HAAG
Postbus: 93235
2509 AE Den Haag
Telefoon (070) 3] 60 325
F ax (070) 3160 525

Aan de Minister van SZW
Directie UAW
Postbus 90801
2509 LV DEN HAAG

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: JO/WNG/VR/50267

Den Haag, 24 november 2017

betreft: verzoek en algemeen verbindend verkiaring van de tussentijdse wijziging van de CAO
voor het Technisch Tristallatiebedrijf

Mijnheer de Minister,

Namens de werkgeversorganisaties en de werknemersorganisaties betrokken bij de CÁO
voor het Technisch Installatiebedrijf, te weten de UNETO-VNI, de Nederlandse vereniging
van ondernemingen op het gebied van de koudetechniek en luchtbehandeling (NVKL), FNV,
CNV Vakmensen en De Unie, Vakbond voor industrie en dienstverlening, delen wij u mede
dat zij overeenstemming hebben bereikt omfrent tussentijdse wijzigingen van de CÁO
lopende tot en met 31 mei 2019.
De tussenfijdse wijziging in deze CAO ten opzichte van de vorige CAO treft u aan in de nota van
wijzigingen.
Bij deze verzoeken wij ii de gewijzigde bepalingen van de CAO algemeen verbindend te
verkiaren per eerst mogelijke datum voor de duur tot en met einde looptijd GAO.
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De wijzigingen hebben geen befrekking op de kwantificeerbare Ioonkosten.
oqgachtend,
4ens CAO-partijen

/

nir J.G. Ormel
directeur
E
‘
-

gen:
exemplaar van de nota van wijzigingen
exemplaar van de tekst van de gewijzigde arfikelen

Slicliting ‘akniad MtaaI & Techniek

NOTA VAN TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN
Voor de CAO’s in de Metaal en Techniek met de looptijd van
1 mei 2017— 31 mei 2019
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A- deel

nieuw arhkel 74a toevoegen
GENERATIEPACT
Artikel 74a

1. Een werknemer van 62 jaar of ouder kan verzoeken dat hij een bepaald percentage van de
normale arbeidsduur conform artikel 18 lid 1 cao korter wil werken tegen een bepaald
percentage van het oorspronkelijk salaris en volledige pensioenopbouw uitgaande van
het oorspronkelijk salaris. iDe werkgever heeft de keuze dit verzoek wel of niet in te
willigen.
2. Daarhij zijn de volgende mogelijkheden van toepassing:
60% arbeidsduur ten opzichte van de normale arbeidsduur, 80% uitbetaling van
oorspronkelijk salaris en pensioenopbouw op basis van 100% oorspronkelijk salaris of
70% arbeidsduur ten opzichte van de normale arbeidsduur, 85% uitbetaling van
oorspronkelijk salaris en pensioenopbouw op basis van 100% oorspronkelijk salaris of
80% arbeidsduur ten opzichte van de normale arbeidsduur, 90% uitbetaling van
oorspronkelijk salaris en pensioenophouw op basis van 100% oorspronkelijk salaris.
3. Als bijiage bC is het Reglement Generahepact opgenomen welke onderdeel uitmaakt van
deze cao.
-

-

-
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Toevoegen Bijiage 1OC
REGLEMENT GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK

1. Definities

Aanvul1in Arbeidsovereenkomst:
De bij tht reglement bijhorende bijiage 1 waar de afspraken rond toepassing generatiepact
worden vasfgelegd.

-

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 technisch installatiebedrijf

-

-

-

-

-

CAO:
De Collectieve Arbeidsovereenkomsten in de bedrijfstak
Feitelijk Salaris:
Ret percentage van het Oorspronkelijk salaris dat de werknemer gaat verdienen na ingang
van een Variant.
Oorspronkelijke Arbeidsduur:
De arbeidsduur zoals deze gold voor het toepassen van een van de Varianten

-

Oorspronkelijk Salaris:
Ret voor de Werknemer geldend salaris zoals deze gold voor het toepassen van een van
de Varianten

-

Pensioenopbouw:
De opbouw van het pensioen bij PMT en het daarbij behorend premiepercentage.
-

Varianten:
60% Oorspronkelijke Arbeidsduur-80% Oorspronkelijk Salaris-100% Pensioenopbouw
(60-80-100
70% Oorspronkelijke Arbeidsduur-85% Oorspronkelijk Salaris-100% Pensioenopbouw
(70-85-100
80% Oorspronkelijke Arbeidsduur-90% Oorspronkelijk Salaris-100% Pensioenopbouw
(80-90-100
-

-

-

Werkgever:
Een werkgever in de Metaal en Techniek als gedefinieerd in artikel 4a van de CAO van de
bedrijfstak;
Werknemer:
Een werknemer als bedoeld in artikel 2 cao.
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Algemene Bepalingen
Artikel 2
1. De Werimemer van 62 jaar of ouder kan de werkgever verzoeken een, naar keuze van de
Werknemer, Variant toe te passen.
2. De Werkgever kan dit verzoek inwilligen of afwijzen.
3. Indien het verzoek wordt ingewilligd zal dit in de Aanvulling Arbeidsovereenkomst
worden vastgelegd.

Artikel 3
1.
2.
3.
4.

Gebruikmaking van een Variant kan alleen indien de Werknemer tenminste 22,8
arbeidsuren per week werkzaam blijft.
Bij gebruikmaking van een Variant is artikel 51 CAO niet langer van toepassing.
Bij gebruikmaking van een Variant mag de werknemer geen nieuwe of uitbreiding van
betaalde nevenwerkzaamheden verrichten.
Gebruikmaking van een Variant vervalt per de datum dat er een (deeltijd
)pensioenuitkering plaatsvindt.

Pensioen.
Artikel 4
1.
2.

Bij gehruikmaking van een Variant is de Werkgever gehouden het Feitelijk Salaris aan
de administrateur van de bedrijfstakregelingen Metaal en Techniek door te geven.
In geval van betaling van de pensioenpremie aan PMT, blijft de Werkgever het recht
houden de gebruikelijke inhouding van het Oorspronkelijk Salaris voort te zetten.

Opgave aan adminisfrateur bedrijfstakregelingen Metaal en Techniek
Artikel 5
1. De Werkgever geeft het Feitelijk Salaris met de cao-verhogingen van arhkel 41 CAO, en
de gebruikelijke grondsiag gevende elementen door aan de admhuisfrateur van de
bedrijfstakregelingen Metaal en Techniek.
2. De administrateur zal vervolgens dat Feitelijk Salaris met de bijbehorende gebruikelijke
elementen omzetten naar een 100% salaris welk 100% salaris de grondsiag vormt voor
de hoogte van de pensioenprernie en de opbouw van pensioen.

Vergoedingen
Artikel 6
1. Bij gebruikmaking van een Variant geldt dat tijd voor fijd wordt vergoed waarbij
bepalend is het percentage van de Oorspronkelijke Arbeidsduur.
Voorbeeld: bij gebruikmaking van bijvoorbeeld de variant 70-85-100 wordt de opbouw
van de vakanfiedag gebaseerd op 70%.
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2. Bij gebruikmaking van een Variant geldt dat geld voor geld wordt vergoed waarbij
bepalend is het percentage van het Oorspronkelijk Salaris.
Voorbeeld: de vakantiebijslag wordt bij gebruikmaking van de Variant 80-90-100
berekend over 90% van het Oorspronkelijk salaris.
3. Bij gebruikmaking van een Variant en er sprake is van tijd voor geld, geldt de volgende
formule:
38 (totaal aantal arbeidsuren gemiddeld per week over een jaar) maal het feitelijk salaris
maal het percentage tijd (by een overuur) en dit dan gedeeld door (38 x het percentage
nieuwe salaris (dus 80%, 85% of 90%)).
Voorbeëld: gekozen Variant is 60-80-1 00, het feitelijk salaris bedraagt € 2.000 en er is
sprake van een overuur ad 0,78%:
38 maal 2.000 maal 0,78% gedeeld door (38 maal 80%) maakt een uitbetaling van € 19,50.
4. Voor vakantiedagen geldt dat dagen (uren) blijven dagen (uren) en opgebouwde en op te
bouwen vakantiedagen worden uitbetaald, indien en voor zover van toepassing, tegen het
uurtarief van het Oorspronkelijk Salaris verhoogd met de cao-verhogingen van artikel 41
en/of eventueel indien van toepassing artikel 33 cao (toepassing salaristabellen) na
gebruikmaking van een Variant.

Overige
Artikel 7
In geval van tij dens gebruikmaking van een Variant de Werknemer arbeidsongeschikt raakt,
zal de pensioenopbouw na twee jaar arbeidsongeschiktheid of na afloop van de
loondoorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid premievrij plaatsvinden gebaseerd
op 100% van het salaris als bedoeld in artikel 5 lid 2.

Looptijd
Artikel 8
1. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2018 en eindigt op 31 mei 2019.
2. Gebruikmaking van een Variant tijdens de looptijd van dit reglement blijft in stand ook na
afloop van dit reglement totdat het eindigt als bedoeld in arfikel 3 lid 4 hiervoor bedoeld
of door overlijden van de Werknemer of in overleg met werkgever en werknemer.
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Bijlage 1 bij bijiage lOc
AANVULLING ARBEIDSOVEREENKOMST
INZAKE DEELNAME GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK

De ondergetekenden:
Werkgever, gevestigd aan
te
verder te noemen werkgever,

1.

en
2.

Werknemer wonende aan de
verder te noemen werknemer,

te

(....)

in aanmerking nemende dat:
Werknemer sinds
op grond van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
tijd werkzaam is voor gemiddeld 38 uur per week met een maandsalaris/4 wekensalaris van
€
Dit huidige maandsalaris is het Oorspronkelijk Salaris.
Werkgever en werknemer hebben besloten om deel te nemen aan het Generatiepact Metaal
en Techniek. Dit houdt in dat werknemer 80/70/60%* gaat werken, 90/85/80%* van het
Oorspronkelijke Salaris betaald krijgt en er 100% pensioenpremie wordt betaald.
Werkgever en werknemer verkiaren hiermee dat zij op
aanvulling op de bestaande arbeidsovereenkomst van
-

-

-

-

-

Werknemer zal per

2018 te
het volgende in
zijn overeengekomen:

2018 werkzaam zijn voor gemiddeld

....

uur per week;

Ret salaris van de werknemer voor dat aantal overeengekomen uren zal €
bruto
bedragen per maand/ 4 weken, zijnde 90/85/80%* van het Oorspronkelijke Salaris.
Werkgever zal aan de uitvoerder van de pensioenregeling het Oorspronkelijk Salaris
opgegeven, verhoogd met de na
(datum van eerste gedachtesfreepje invullen)
toegekende cao-verhogingen en/of eventuele functiejaren van artikel 33 cao.
De werknemer heeft recht op ADV naar rato van het feitelijk aantal gewerkte uren of
de ADV wordt geacht in het salaris te zijn begrepen.
Alle overige arbeidsvoorwaarden blijven onverkort van kracht onder toepassing van
het Reglement Generahepact die aan deze Aanvulling is gehecht.
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Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend,
Plaats:
Datum:
Voor akkoord werkgever

*

Voor akkoord werknemer

doorhalen wat niet van toepassing is. De volgende varianten zijn mogelijk (zie ook
Reglement Generatiepact Metaal en Techniek:
60% Oorspronkelijke Arbeidsduur-80% Oorspronkelijk Salaris-100% Pensioenopbouw
(60-80-100)
- 0% Oorspronkelijke Arbeidsduur-85% Oorspronkehjk Salarrs-100% Pensioenopbouw
(70-85-100)
0% Oorspronkehjke Arbeidsduur-90% Oorspronkelijk Salaris-100% Pensioenopbouw
(80-90-100))
-

..

.

..

.

-
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