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Metaal en Techniek
Technisch Installatiebedrijf
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds 2016/2019
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
van 1 september 2016 tot wijziging van het besluit tot algemeen
verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve
arbeidsovereenkomst voor het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het
Technisch Installatiebedrijf
UAW Nr. 11792
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 ter ener zijde: UNETO-VNI;
Partijen ter andere zijde: FNV, CNV Vakmensen 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 het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf1 wordt met
inachtneming van dictum II als volgt gewijzigd:

A
De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:
Artikel 6 komt te luiden:
‘Artikel 6 Werkingssfeer
1. In deze CAO wordt onder ‘Metaal en Techniek’ verstaan de navolgende takken van bedrijf: het
carrosseriebedrijf, de goud- en zilvernijverheid, het isolatiebedrijf, het metaalbewerkingsbedrijf of
het technisch installatiebedrijf.
2. Onder ‘werkgever in de Metaal en Techniek’ wordt in deze CAO verstaan de werkgever bij wie het
aantal overeengekomen arbeidsuren van de in dienst zijnde werknemers die betrokken zijn bij de
werkzaamheden zoals uitgeoefend in de in het eerste lid genoemde takken van bedrijf (binnen de
Metaal en Techniek), groter is dan het aantal overeengekomen arbeidsuren van de in dienst zijnde
werknemers die betrokken zijn bij werkzaamheden zoals uitgeoefend in enige andere afzonderlijke
bedrijfstak (buiten de Metaal en Techniek), blijvende bij de hier voren omschreven vergelijking de
economische functie van elk der werkzaamheden buiten beschouwing.
3. Onder ‘werkgever in de bedrijfstak’ wordt in deze CAO verstaan de ‘werkgever in de Metaal en
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Techniek’ bij wie het aantal overeengekomen arbeidsuren van de in dienst zijnde werknemers, die
betrokken zijn bij de werkzaamheden zoals genoemd in lid 4, groter is dan het aantal overeengekomen arbeidsuren van de in dienst zijnde werknemers die betrokken zijn bij werkzaamheden zoals
uitgeoefend in enige andere afzonderlijke bedrijfstak in (binnen) de Metaal en Techniek.
In geval het aantal overeengekomen arbeidsuren van de in dienst zijnde werknemers die betrokken
zijn bij werkzaamheden zoals uitgeoefend in enige afzonderlijke bedrijfstak in (binnen) de Metaal
en Techniek gelijk is aan het aantal overeengekomen arbeidsuren van de in dienst zijnde werknemers die betrokken zijn bij werkzaamheden zoals uitgeoefend in enige andere afzonderlijke
bedrijfstak in (binnen) de Metaal en Techniek, geeft de hoogte van de loonsommen van de
betrokken werknemers in de maand januari de doorslag.
4. Deze overeenkomst geldt voor werkgevers in de bedrijfstak en werknemers in de tak van het
Technisch Installatiebedrijf waaronder wordt verstaan:
a. het ontwerpen 12, aanleggen, wijzigen, demonteren, herstellen, beheren, onderhouden
(waaronder onder meer preventief), en/of bedrijfsvaardig opleveren van elektrotechnische
zwak- en sterkstroominstallaties (elektrotechnisch installatiebedrijf);
b. het ontwerpen 13, aanleggen, wijzigen, demonteren, herstellen, beheren, onderhouden
(waaronder onder meer preventief), en/of bedrijfsvaardig opleveren van elektrotechnische- en
elektronische installaties ten behoeve van signalering van en/of beveiliging tegen onbevoegde
toegang, kwaadwillig gedrag en persoonlijke en/of materiële schade (elektrotechnisch
beveiligingsinstallatiebedrijf);
c. het ontwerpen 14, aanleggen, wijzigen, demonteren, herstellen, beheren, onderhouden
(waaronder onder meer preventief), en/of bedrijfsvaardig opleveren van installaties op het
gebied van aarding en kathodische bescherming (aardingsbedrijf);
d. het ontwerpen 15, aanleggen, wijzigen, demonteren, herstellen, beheren, onderhouden
(waaronder onder meer preventief), en/of bedrijfsvaardig opleveren van toestellen en
installaties voor ontvangst, opslag, registratie, en/of distributie van signalen, en/of impulsen
welke geschikt zijn en/of worden gebruikt voor de overdracht van geluid en/of beeld(en),
elektronische geluidsversterkerinstallaties, alsmede bijbehorende hulptoestellen of onderdelen
(radio- en televisie installatie- en reparatiebedrijf);
e. het ontwerpen 16, aanleggen, wijzigen, demonteren, herstellen, beheren, onderhouden
(waaronder onder meer preventief), en/of bedrijfsvaardig opleveren van installaties ten
behoeve van ontvangst, bewerking, opslag en/of distributie van signalen, alsmede van
overdracht van informatie (installatiebedrijf voor – collectieve – antennes, kabeltelevisie,
telematica en overige (tele)communicatie);
f. het ontwerpen 17, aanleggen, wijzigen, demonteren, herstellen, vervaardigen, beheren,
onderhouden (waaronder onder meer preventief), en/of bedrijfsvaardig opleveren van
lichtinstallaties met gasontladingsbuizen van hoge spanning, waaronder begrepen het
monteren en demonteren van deze buizen, alsmede algemene reclameverlichtingsinstallaties
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Onder ontwerpen wordt verstaan, uitgaande van een programma van eisen, het omzetten van dit programma in een
technische specificatie, waaronder mede wordt verstaan schets of blauwdruk, inclusief de daarbij behorende software
(bijv. besturingssystemen). Ontwerpen wordt alleen dan tot de werkingssfeer van werkgever geacht te behoren indien dit
plaatsvindt ten behoeve van door werkgever zelf aan te leggen, te wijzigen, te demonteren, te herstellen, te onderhouden
(waaronder onder meer preventief), of bedrijfsvaardig op te leveren installaties.
Onder ontwerpen wordt verstaan, uitgaande van een programma van eisen, het omzetten van dit programma in een
technische specificatie, waaronder mede wordt verstaan schets of blauwdruk, inclusief de daarbij behorende software
(bijv. besturingssystemen). Ontwerpen wordt alleen dan tot de werkingssfeer van werkgever geacht te behoren indien dit
plaatsvindt ten behoeve van door werkgever zelf aan te leggen, te wijzigen, te demonteren, te herstellen, te onderhouden
(waaronder onder meer preventief), of bedrijfsvaardig op te leveren installaties.
Onder ontwerpen wordt verstaan, uitgaande van een programma van eisen, het omzetten van dit programma in een
technische specificatie, waaronder mede wordt verstaan schets of blauwdruk, inclusief de daarbij behorende software
(bijv. besturingssystemen). Ontwerpen wordt alleen dan tot de werkingssfeer van werkgever geacht te behoren indien dit
plaatsvindt ten behoeve van door werkgever zelf aan te leggen, te wijzigen, te demonteren, te herstellen, te onderhouden
(waaronder onder meer preventief), of bedrijfsvaardig op te leveren installaties.
Onder ontwerpen wordt verstaan, uitgaande van een programma van eisen, het omzetten van dit programma in een
technische specificatie, waaronder mede wordt verstaan schets of blauwdruk, inclusief de daarbij behorende software
(bijv. besturingssystemen). Ontwerpen wordt alleen dan tot de werkingssfeer van werkgever geacht te behoren indien dit
plaatsvindt ten behoeve van door werkgever zelf aan te leggen, te wijzigen, te demonteren, te herstellen, te onderhouden
(waaronder onder meer preventief), of bedrijfsvaardig op te leveren installaties.
Onder ontwerpen wordt verstaan, uitgaande van een programma van eisen, het omzetten van dit programma in een
technische specificatie, waaronder mede wordt verstaan schets of blauwdruk, inclusief de daarbij behorende software
(bijv. besturingssystemen). Ontwerpen wordt alleen dan tot de werkingssfeer van werkgever geacht te behoren indien dit
plaatsvindt ten behoeve van door werkgever zelf aan te leggen, te wijzigen, te demonteren, te herstellen, te onderhouden
(waaronder onder meer preventief), of bedrijfsvaardig op te leveren installaties.
Onder ontwerpen wordt verstaan, uitgaande van een programma van eisen, het omzetten van dit programma in een
technische specificatie, waaronder mede wordt verstaan schets of blauwdruk, inclusief de daarbij behorende software
(bijv. besturingssystemen). Ontwerpen wordt alleen dan tot de werkingssfeer van werkgever geacht te behoren indien dit
plaatsvindt ten behoeve van door werkgever zelf aan te leggen, te wijzigen, te demonteren, te herstellen, te onderhouden
(waaronder onder meer preventief), of bedrijfsvaardig op te leveren installaties.
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voor zover deze niet binnen een pand functioneren (lichtreclamebedrijf);
g. het ontwerpen 18, aanleggen, herstellen, wijzigen, demonteren, vervaardigen, beheren,
onderhouden (waaronder onder meer preventief), en/of bedrijfsvaardig opleveren van
elektriciteits-distributienetten, straat- en terreinverlichting, elektrotechnische bewegwijzeringsinstallaties, elektrotechnische verkeersregel-, verkeersmeting- en verkeerscontrole-installaties
en elektrotechnische parkeerregelinstallaties (elektrotechnisch nettenbouw- en buiteninstallatiebedrijf);
h. het ontwerpen 19, aanleggen, wijzigen, demonteren, herstellen, beheren, onderhouden
(waaronder onder meer preventief), en/of bedrijfsvaardig opleveren van elektrotechnische- en
elektronische installaties, of onderdelen daarvan ten behoeve van ontvangst, distributie,
zichtbare en/of hoorbare overdracht van informatie, alsmede informatieverwerking en regeling
van industriële produktieprocessen of andere mechanische bedrijfsvoorzieningen
(communicatie- en industriële automatiseringsinstallatiebedrijf);
i. het ontwerpen, aanleggen, wijzigen, demonteren, herstellen, beheren, onderhouden (waaronder onder meer preventief), en/of bedrijfsvaardig opleveren van elektrotechnische installaties
ten behoeve van exposities, beurzen, evenementen of feestverlichting (tentoonstellingsinstallatiebedrijf);
j. het met het oog op het gebruik van huishoudelijke elektrotechnische verbruikstoestellen
bedrijfsmatig aanleggen, wijzigen, herstellen, onderhouden (waaronder onder meer preventief), en/of bedrijfsvaardig opleveren van een aansluitpunt op een bestaande eindgroep van
een sterkstroominstallatie (elektro-aansluitbedrijf);
k. het ontwerpen, aanleggen, wijzigen, demonteren, herstellen, beheren, onderhouden (waaronder onder meer preventief), en/of bedrijfsvaardig opleveren van elektrotechnische en elektronische installaties en/of onderdelen daarvan aan boord van zich op zee bevindende objecten
welke niet over een eigen voortstuwing beschikken (elektrotechnisch off-shore installatiebedrijf).
l. het ontwerpen, aanleggen, veranderen, herstellen, onderhouden (waaronder onder meer
preventief), ontstoppen en/of bedrijfsvaardig opleveren van binnenriolering tot 0,5 meter
buiten de gevel alsmede hierbij opgedragen werkzaamheden aan de buitenriolering tot de
perceelgrens;
m. het ontwerpen 110, vervaardigen, aanbrengen, herstellen of onderhouden (waaronder onder
meer preventief) van uit aluminium, zink, lood of koper bestaande dakbedekkingen of
onderdelen daarvan, bekledingen aan of op bouwwerken, afvoerpijpen voor regenwater of
onderdelen daarvan;
n. het ontwerpen 111, aanleggen, veranderen, herstellen onderhouden (waaronder onder meer
preventief) en/of bedrijfsvaardig opleveren van installaties voor gas- of watervoorziening of
gedeelten daarvan;
o. het ontwerpen 112, aanleggen, veranderen, herstellen onderhouden (waaronder onder meer
preventief) en/of bedrijfsvaardig opleveren van brandleidingen of sprinklerinstallaties;
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p. het ontwerpen 113, aanleggen, veranderen, herstellen onderhouden (waaronder onder meer
preventief) en/of bedrijfsvaardig opleveren van of sanitaire installaties of gedeelten daarvan;
q. het ontwerpen 114, monteren, repareren onderhouden(waaronder onder meer preventief) en/of
bedrijfsvaardig opleveren van installaties of onderdelen daarvan voor centrale verwarming,
warmwatervoorziening, luchtbehandeling, ventilatie en koeling;
r. het ontwerpen 115, plaatsen en monteren of repareren en/of bedrijfsvaardig opleveren van
koel- en vriesinstallaties en installaties voor luchtbehandeling en ventilatie (deze laatste in
koeltechnische zin).
5. Deze bepaling geldt mede voor werkgevers en werknemers in ondernemingen waarin, ongeacht
haar economische functie, uitsluitend of in hoofdzaak het bedrijf wordt uitgeoefend van:
a. het wikkelen of herstellen van elektrotechnische machines en gebruiks- en verbruikstoestellen
voor sterk- en zwakstroominstallaties (elektrotechnisch wikkelbedrijf);
b. het monteren en bedraden van elektrotechnische- en elektronische apparatuur van
bedienings-, schakel- en signaleringspanelen (elektrotechnisch paneelbouwbedrijf);
c. het demonteren, repareren, monteren, vervangen, wijzigen, onderhouden (waaronder onder
meer preventief) en gebruiksgereed opleveren van apparaten, installaties, toestellen, voorwerpen e.d. die elektrische energie afgeven, bewaren, gebruiken, meten, omzetten, overbrengen,
schakelen, transformeren, verbruiken, verdelen, voortbrengen of waarneembaar maken
(elektrotechnisch reparatiebedrijf).
6. Tot de in lid 5 sub a t/m c vermelde takken van bedrijf behoren alleen ondernemingen waarin,
rekening houdende met het in de bedrijfstak geldende normale aantal arbeidsuren, in de regel
gedurende minder dan 1.200 uren per week door bij die onderneming in dienst zijnde werknemers
werkzaamheden worden verricht.
7. Een onderneming die in verband met het aantal arbeidsuren van haar werknemers behoort tot de
in lid 5 sub a t/m c vermelde takken van bedrijf, behoort, indien het bedoelde aantal arbeidsuren
per week in die onderneming, rekening houdende met het in de bedrijfstak geldende normale
aantal arbeidsuren, gedurende een ononderbroken periode van onderscheidenlijk 3, 2 of 1 jaar, te
rekenen vanaf l januari van enig jaar, ten minste heeft bedragen onderscheidenlijk 1.200, 2.000 of
3.000, na afloop van die periode met inachtneming van het hierna in lid 5 bepaalde, tot de
metaalindustrie.
8. De in lid 7 bedoelde onderneming behoort tot de metaalindustrie met ingang van de eerste dag
van het eerstvolgende kalenderjaar aanvangende na afloop van de in lid 7 genoemde perioden.
9. Ondernemingen waarin de bedrijfsuitoefening uitsluitend of in hoofdzaak behoort tot de in lid 5
sub a t/m c vermelde takken van bedrijf waarop het tot l januari 1985 geldende criterium van het
aantal werknemers van toepassing is en die zijn ingeschreven bij de Sector Metaal en Technische
Bedrijfstakken (voorheen Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid) doch waarbij op of voor
genoemde datum gelet op dat criterium aansluiting bij de Sector Metaalindustrie of Sector
Elektrotechnische Industrie (voorheen te zamen Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de
Electrotechnische Industrie) had moeten plaatsvinden, blijven behoren tot de Metaal en Techniek.
10. In geval van rechtsopvolging van een onderneming als hiervoor in de leden 7 en 9 bedoeld, wordt
voor de toepassing van het in de leden 7 en 9 bepaalde, aangenomen dat sprake is van eenzelfde
aansluiting.
11. Indien een onderneming als bedoeld in lid 9, in het kader van het bepaalde bij of krachtens de
Regeling Wfsv (Wet financiering sociale verzekeringen) van de Minister van Sociale Zaken en
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Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën van 2 december 2005, Directie Sociale
Verzekeringen, Nr. SV/F&W/05/96420, gepubliceerd in de Staatscourant nummer 242 van
13 december 2005, overgaat naar de Sector Metaalindustrie of Sector Elektrotechnische Industrie
(voorheen te zamen de Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en Electrotechnische Industrie)
behoort die onderneming met ingang van dezelfde datum tot de metaalindustrie.
12. De Commissie Werkingssfeer16 ziet toe op de toepassing van de met betrekking tot de indeling en
overgang van ondernemingen in de leden 6 t/m 11 gestelde regelen.
Deze CAO is niet van toepassing op de werkgever die voldoet aan de volgende cumulatieve
vereisten:
a. de bedrijfsactiviteiten van de werkgever bestaan uitsluitend uit het ter beschikking stellen van
arbeidskrachten als bedoeld in artikel 7:690 BW én
b. het aantal overeengekomen arbeidsuren van de bij deze werkgever in dienst zijnde werknemers die betrokken zijn bij de werkzaamheden zoals uitgeoefend in de in artikel 6 lid 1
genoemde takken van bedrijf bedraagt minder dan 75% van het totaal aantal overeengekomen
arbeidsuren van de in dienst zijnde werknemers, dat wil zeggen dat tenminste 25% van het
aantal arbeidsuren van de in dienst zijnde werknemers betrekking heeft op werkzaamheden
uitgeoefend in enige andere tak van bedrijf dan in artikel 6 lid 1 genoemd én
c. de werkgever voor 15% of meer van het totale premieplichtige loon op jaarbasis werknemers
ter beschikking stelt van derden op basis van uitzendovereenkomsten met uitzendbeding als
bedoeld in artikel 7: 691 lid 2 B.W., zoals laatstelijk nader gedefinieerd in Bijlage 1, behorend bij
artikel 5.2 van de Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de
Staatssecretaris van Financiën van 2 december 2005, Directie Sociale Verzekeringen, Nr.
SV/F&W/05/96420, ter uitvoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Regeling
Wfsv), gepubliceerd in de Staatscourant nummer 242 van 13 december 2005. De werkgever
heeft aan dit criterium voldaan indien en zover dit door de uitvoeringsinstelling (Belastingdienst), die voor de sociale verzekeringen is belast met het indelen van ondernemingen bij
sectoren, als zodanig is vastgesteld, én
d. de werkgever is geen onderdeel van een concern dat rechtstreeks of door algemeen verbindend verklaring gebonden is aan de CAO van een der bedrijfstakken zoals genoemd in artikel 6
lid 1 én
e. de werkgever is geen paritair afgesproken arbeidspool én
f. de werkgever viel op 1 december 1999 niet onder de (algemeen verbindend verklaarde
bepalingen van de) CAO Vervroegd Uittreden Metaal en Technische Bedrijfstakken.
Voor de toepassing van de onderdelen a. en b. blijven buiten beschouwing de werknemers, c.q.
het aantal arbeidsuren van werknemers, wier functie geheel ten dienste staat aan de bedrijfsactiviteit ‘ter beschikking stellen’ zoals administratie en bemiddeling.’

Dictum II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant
waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

’s-Gravenhage, 1 september 2016
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes
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De Commissie Werkingssfeer is samengesteld door de Stichting Raad van Overleg in de Metalektro en de Stichting
Vakraad Metaal en Techniek.
Het secretariaat van de Commissie Werkingssfeer is gevestigd: Postbus 93235, 2509 AE Den Haag, telefoon 070-3160325.
In de Commissie hebben tevens zitting, het pensioenfonds van de Metalektro en de Stichting Pensioenfonds Metaal en
Techniek.
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