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AW-Verzoek tussentijdse wijziging CÁO MITT 2016-2019

Geachte heer van der Goes,
Hierbij verzoek ik u, namens partijen bij de CAD voor de Mode-, Interieur, Tapijt- en
Textielindustrie (CAD MITT), om algemeen verbindend verklaring van een wijziging van
een bepaling van de CAD MITT 2016-201 9, te weten artikel 43 ( inzake Uitzendarbeid).
In artikel 43 lid 2 wordt aan de werkgever in de zin van de cao MITT (zie artikel 2 lid 3) een
verplichting opgelegd aan een uitzendkracht vanaf de eerste dag van zijn terbeschikkingstelling
bij de werkgevet ten minste een uurloon te betalen conform de onderhavige cao.
Deze verplichting kan niet aan de werkgever (zoals gedefinieerd in de cao MITT) worden
opgelegd omdat de uitzendkracht een werknemer is van de uitzendonderneming en beiden
(zowel uitzendkracht als uitzendonderneming) niet onder de werkingssfeer vallen van de cao
MITT.
Daarmee is deze bepaling in strijd met artikel 8 lid 3 sub b van de Wet Allocatie
Arbeidskrachten door I ntermediairs (WAADI).
De ABU heeft hierop gewezen. De bepaling is op verzoek en na overleg met de ABU gewijzigd
zoals opgenomen in de voorgelegde tussentijdse wijziging van de cao MITT 2016-201 9.
Deze CAD-wijziging is overeengekomen door de werkgeversorganisatie MDDINT
enerzijds en de werknemersorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie anderzijds.
De algemeen verbindendverklaring van deze wijziging van de CAD wordt aangevraagd
voor de resterende Iooptijd van de CAD, die voor dit artikel loopt tot I januari 2019.
Van het verzoek om algemeenverbindendverklaring worden uitgezonderd de volgende
bedrijven en de hierin werkzame werknemers: Teijin Aramid BV te Arnhem en
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Low & Bonar B.V. (voorheen: Bonar BV resp. Colbond BV) te Arnhem en Lantor BV te
Veenendaal.
Er behoeven verder geen arbeidsverhoudingen van het verzoek te worden uitgezonderd.
.1.

Bijgesloten tteft u aan de digitale tekst van de integrale gewijzigde CAO MITT 201620 19, inclusief de bijlagen, alsmede de tussentijds gewijzigde bepalingen, waarbij de
bepalingen waarvoor geen AW wordt verzocht, zijn gerenvooieerd. Ook is een nota van
wijzigingen toegevoegd.
De genoemde wijziging treedt onmiddellijk na het besluit tot AVV in werking.
1k verzoek u zo spoedig mogelijk zorg te dragen voor algemeen verbindendverklaring van de
gewijzigde bepalingen.
1k vertrouw et op u hiermee voldoende te hebben geInformeerd.
Met vriendelijke groeten,
VAKRAAD VOOR DE MODE-, INTERIEUR-,
TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE
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3 Nota van wijzigingen CAO MITT 201 6-2019
In de CAO MITT 2016-2019 worden de volgende wijzigingen aange
bracht (de passages waarin de wijzigingen zijn aangebracht zijn geel
gea rceerd):

Artikel 43, lid 2, wordt gewiizigd en komt te luiden als volgt:

2. De werkgever dient zich ervan te vergewissen dat aan een ult

zendkracht vanaf de eerste dag van zijn terbeschikkingstelling b de
werkgever ten minste een uurloon wordt betaald conform deze cao
zoals aan werknemers in geIke of gelijkwaardige functies in dienst
van werkgever wordt betaald.”

