Textieldetailhandel 2003/2006
Vervroegd Uittreden
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID
ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE
BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE
ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE
TEXTIELDETAILHANDEL INZAKE VERVROEGD UITTREDEN
AI Nr. 10040
Bijvoegsel Stcrt. d.d. 17-12-2003, nr. 244
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelezen het verzoek van Relan Pensioen B.V. namens de Vereniging van
Ondernemers in de Modedetailhandel ,,Mitex’’ als partij te ener zijde
mede namens FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond als partijen te
anderer zijde bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Textieldetailhandel inzake Vervroegd Uittreden, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van gewijzigde bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;
Overwegende,
dat gewijzigde bepalingen van genoemde collectieve arbeidsovereenkomst in werking zijn getreden;
dat van het verzoek tot algemeen verbindendverklaring mededeling is
gedaan in de Staatscourant;
dat naar aanleiding van dit verzoek geen schriftelijke bedenkingen zijn
ingebracht;
dat de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst gelden voor
een belangrijke meerderheid van de in de bedrijfstak werkzame personen;
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 2003
CAO2472

CAO100402003
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Besluit:
I. Trekt in zijn besluit 13 februari 2003 (Stcrt.2003, nr 35) voorzover
daarin werd overgegaan tot het algemeen verbindendverklaren van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Textieldetailhandel inzake Vervroegd Uittreden, zulks met inachtneming van hetgeen onder IV
en V is bepaald;
II. Verklaart algemeen verbindend tot en met 31 december 2006 de
navolgende bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de
Textieldetailhandel inzake Vervroegd Uittreden alsmede de daarbij behorende statuten en het reglement van de Stichting Vervroegd Uittreden
Textieldetailhandel,eerder algemeen verbindend verklaar bij besluit van
13 februari 2003 (Stcrt 2003, nr 35), zoals deze door partijen zijn gewijzigd c.q. toegevoegd en zulks met inachtneming van hetgeen onder III,
IV en V is bepaald:
Artikel 5 lid 2 van de statuten van de Stichting Vervroegd Uittreden
Textieldetailhandel wordt gelezen als volgt:
,,Artikel 5
2. De uitgaven van de Stichting bestaan uit:
a. de uitkeringen als bedoeld in artikel 4;
b. de overige uitgaven, te weten:
– overlijdensuitkeringen;
– sociale lasten en pensioenpremies;
– administratiekosten.’’
Artikel 7 lid 6 van de statuten van de Stichting Vervroegd Uittreden
Textieldetailhandel wordt gelezen als volgt:
,,Artikel 7
6. Het bestuur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk mandateren aan de voorzitter en de secretaris of aan de administrateur.
De gemandateerde bevoegdheden worden uitgeoefend onder toezicht
en verantwoordelijkheid van het bestuur.’’
Artikel 10 van de statuten van de Stichting Vervroegd Uittreden Textieldetailhandel wordt gelezen als volgt:
,,Artikel 10
Boekjaar
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.’’
Artikel 11 lid 2, 3 en 4 van de Stichting Vervroegd Uittreden Textieldetailhandel worden gelezen als volgt:
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,,Artikel 11
2. Het in het eerste lid bedoelde verslag moet zijn gecontroleerd door
een door het bestuur aangewezen externe registeraccountant. Uit het
verslag en de accountantsverklaring moet blijken dat de uitgaven
overeenkomstig het doel zijn gedaan.
3. Het verslag en de accountantsverklaring worden ten behoeve van de
bij de Stichting betrokken (organisaties van) werkgevers en werknemers ter inzage neergelegd:
a. ten kantore van de administrateur;
b. op een of meer door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te wijzen plaatsen.
4. Het verslag en de accountantsverklaring worden toegezonden aan elk
der in artikel 6, eerste lid, genoemde organisaties en op aanvraag aan
de bij de Stichting betrokken werkgevers en werknemers.
Artikel 12 lid 3 van de statuten van de Stichting Vervroegd Uittreden
Textieldetailhandel wordt gelezen als volgt:
,,Artikel 12
3. Een besluit tot wijziging van de statuten treedt niet in werking alvorens een volledig exemplaar van de gewijzigde tekst, door het bestuur ondertekend, voor een ieder ter inzage is neergelegd ter griffie
van de rechtbank, sector kanton te Utrecht.’’
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III. Indien en voor zover de onder II opgenomen bepalingen strijdig zijn
met bij of krachtens de wet gestelde of te stellen regelen, prevaleren
deze regelen.
IV. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die
van publicatie in de Staatscourant en heeft geen terugwerkende kracht.
V. Dit besluit wordt gepubliceerd door plaatsing in een bijvoegsel bij de
Staatscourant.
’s-Gravenhage, 15 december 2003
De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
Namens de Minister:
de wnd. Directeur Uitvoeringstaken, Juridische Zaken en
Beleidsinformatie van de Arbeidsinspectie,
Mr. M. H. M. van der Goes.
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