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MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID
BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID VAN 1 APRIL 2008 TOT WIJZIGING VAN
HET BESLUIT TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING
VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE
ARBEIDSOVEREENKOMST MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT EN
TEXTIELINDUSTRIE
UAW Nr. 10760
Bijvoegsel Stcrt. d.d. 03-04-2008, nr. 65
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelezen het verzoek van de Vakraad voor de Mode-, Interieur-, Tapijten Textielindustrie namens partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van
gewijzigde bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;
Partij(en) te ener zijde: MODINT (waarin VTN is opgegaan als ledengroepering VTN);
Partij(en) te anderer zijde: FNV Bondgenoten, CNV BedrijvenBond en
De Unie.
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 Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie1) wordt met inachtneming van dicta II en III als volgt gewijzigd:
A
De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:
Artikel 2 lid 20 sub d en k komen te vervallen.
) Stcrt. 2006, nr. 20.
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Sdu Uitgevers, ’s-Gravenhage 2008
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Artikel 58 komt te luiden:
,,Artikel 58
Sociale Fondsen
A Sociaal Fonds voor de Textielindustrie (SFT)
1. Er is een Stichting Sociaal Fonds voor de Textielindustrie (nader te
noemen SFT) waarvan de werkingssfeer zich uitstrekt over de ondernemingen die vallen onder artikel 1, lid 3.
De statuten van dit Fonds zijn onderdeel van de CAO (Bijlage XVI
A).
2. De kosten van de Vakraad worden gefinancierd door het SFT.
3. De werkgever is verplicht op eerste aanvrage van de administrateur
van het SFT aan dit fonds over de periode vanaf 1 mei 2005 tot en
met 30 april 2010 per kalenderjaar een bedrag over te maken van
0,1% van het uitbetaalde arbeidsloon, voor zover daarover premie
ingevolge de werknemersverzekeringen is verschuldigd.
4. Bij de vaststelling van het in het vorige lid bedoelde percentage
wordt uitgegaan van een door het bestuur van het SFT op te maken
begroting van uitgaven van het SFT ingevolge het bepaalde in lid 2
van dit artikel en van de andere lasten van het SFT enerzijds en van
het totaal van de loonsommen waarover premie ingevolge de werknemersverzekeringen verschuldigd is, betaald in het laatst verlopen
kalenderjaar door de onder deze bepaling vallende werkgevers anderzijds.
5. a. De werkgever zal vóór 1 september van het lopende jaar, aan het
SFT een opgave verstrekken van het totaal aantal per 1 juli van
het lopende jaar in dienst zijnde werknemers.
De werkgever is voorts verplicht vóór 15 oktober van het lopende jaar een bijdrage aan het SFT te betalen van € 17,76, vermenigvuldigd met het in de vorige volzin bedoelde aantal werknemers.
Deze bijdrage zal het SFT conform artikel 2 van de statuten uitkeren.
b. Bij de bepaling van het in lid a bedoelde aantal werknemers worden:
– werknemers die minder dan 1/4 van de normale werktijd werken niet meegerekend;
– werknemers die 1/4 tot 3/4 van de normale werktijd werken
voor de helft meegerekend;
– en werknemers die 3/4 of meer van de normale werktijd werken volledig meegerekend.
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7. a. In afwijking van het bepaalde in de leden 3 en 4 wordt vanaf
1 januari 2006 de heffing van 0,1%, in plaats van in het arbeidsloon, uitgedrukt in het door de werkgever aan zijn werknemers uitbetaalde jaarinkomen zoals bedoeld onder b tot een
maximum per 1 januari 2006 van € 43.420,–, verhoogd met het
indexcijfer zoals bedoeld onder c en op een hele euro naar boven
afgerond.
Na 1 januari 2006 wordt dit bedrag jaarlijks per 1 januari geïndexeerd conform het indexcijfer zoals bedoeld onder c. Het aldus
gevonden bedrag wordt op een hele euro naar boven afgerond.
b. Onder jaarinkomen zoals bedoeld onder e. wordt verstaan het
voor de werknemer op de peildatum geldende tot een jaarbedrag
herleide vaste salaris in geld, daaronder begrepen de vakantietoeslag, ploegentoeslag, de 13e maanduitkeringen, kerstof eindejaarsuitkeringen, vaste persoonlijke toeslagen, toeslag voor structureel roostermatig overwerk en overige vaste toeslagen, mits
schriftelijk met de werkgever overeengekomen en provisietoeslagen die in het jaar voorafgaand aan het lopende jaar zijn
vastgesteld, het geheel op een euro naar boven afgerond.
Voor het (opnieuw) vaststellen van het jaarinkomen van een
werknemer geldt als peildatum:
– de eerste dag van elk kalenderjaar;
– indien de werknemer in de loop van een kalenderjaar (opnieuw) onder de CAO komt te vallen: bij ( hernieuwde) aanvang van de deelname aan de CAO;
– indien de werknemer in de loop van een kalenderjaar een
arbeidsovereenkomst met een andere werkgever aangaat: bij
aanvang van de nieuwe arbeidsovereenkomst.
Indien op de datum van (hernieuwde) vaststelling van het jaarinkomen zoals bedoeld in de vorige volzin de werkgever aan de
werknemer tijdelijk geen salaris of niet het normale salaris is verschuldigd, omdat de werknemer:
– wegens gehele of gedeeltelijke werkloosheid tijdens het bestaan van de arbeidsovereenkomst een uitkering ingevolge de
Werkloosheidswet geniet;
– gebruik maakt van verlof ingevolge de Wet op het ouderschapsverlof;
wordt met inachtneming van het in het vorige onderdeel
bepaalde als bruto-salaris van de werknemer beschouwd het
bruto-salaris dat zonder het verzuim voor hem zou hebben
gegolden.
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c. Onder indexcijfer zoals bedoeld onder e. wordt verstaan het percentage in twee decimalen nauwkeurig vastgesteld, waarmee de
lonen in de CAO stijgen of dalen in de periode van een jaar
lopend van 1 oktober liggend voor de datum waarop het cijfer
moet worden toegepast tot 2 oktober van het daaraan voorafgaande jaar.
B Sociaal Fonds voor de Confectie-Industrie (SFC)
1. Er is een Stichting Sociaal Fonds voor de Confectie-Industrie, hierna
te noemen het SFC, waarvan de werkingssfeer zich uitstrekt over de
ondernemingen die vallen onder artikel 1, lid 4.
2. De statuten en reglementen van het SFC worden geacht onderdeel
van de CAO uit te maken (Bijlage XVI B).
3. Het SFC heeft ten doel:
A. Het innen en beheren van gelden ter financiering van de gemaakte kosten:
a. van het SFC;
b. van de Vakraad;
c. van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de
Confectie-Industrie;
d. van de stichting Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Confectie-Industrie (SAVACO);
e. voor werkzaamheden/activiteiten van de werkgevers- en
werknemersorganisaties in verband met:
1. het bewerkstelligen van een juiste naleving van de CAO;
2. het nakomen van verplichtingen die voortvloeien uit deze
CAO;
3. het bestuurlijke en financiële beheer van organen onder
a,b, c, d en e;
4. het geven van informatie, voorlichting en advies over
arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden in de bedrijfstak, wettelijke regelingen en CAO-regelingen inzake
arbeidsomstandigheden en arbobeleid, een juiste uitvoering van de medezeggenschap ( OR/PVT/PV), reorganisaties en sociale plannen;
5. het verrichten en publiceren van onderzoek naar de gevolgen van de door CAO-partijen gemaakte afspraken;
6. scholings-, vormings- en ontwikkelingswerk ten behoeve
van werkgevers en werknemers teneinde een goede werking van de arbeidsmarkt in de bedrijfstak te bewerkstelligen en de employability van de werknemers in de bedrijfstak te verbeteren;
7. het bewerkstelligen van een vergroting van de participatie op de arbeidsmarkt en een beter functioneren van de
arbeidsmarkt in het algemeen;
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8. publicitaire activiteiten over de bedrijfstak in relatie tot
arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden om een
positief imago van de sector te handhaven of te verbeteren;
9. het bewerkstelligen van een goede kinderopvang in de
bedrijfstak.
10. de belangenbehartiging van in beginsel elke werkgever en
werknemer in de Mode- en Interieurindustrie voor zover
betrekking hebbende op de arbeidsverhoudingen, niet
zijnde CAO-overleg.
B. Het aanvragen van of bemiddeling verlenen ter verkrijging van
subsidies of andere financiële middelen in het belang van de
Mode- en Interieurindustrie.
4. a. De werkgever is jaarlijks een heffing verschuldigd aan het SFC.
b. De heffing moet door de werkgever worden voldaan aan een door
het SFC aan te wijzen administrateur.
c. De werkgever is verplicht op eerste aanvrage van de administrateur de vereiste informatie te verstrekken voor het vaststellen van
de heffing en op de eerste aanvrage van de administrateur de voor
hem vastgestelde (voorschot) heffing te betalen.
d. De hoogte van de heffing wordt vastgesteld door CAO-partijen,
nadat hierover advies is ingewonnen bij het bestuur van het SFC.
CAO-partijen zijn eveneens bevoegd om, na advies van het
bestuur van het SFC te hebben ingewonnen, een korting op de in
het vierde lid, onder i, bedoelde percentages te verlenen indien
de financiële toestand van het SFC dit mogelijk maakt. CAOpartijen bepalen dan tevens welk deel van de korting ten goede
komt aan de werknemer respectievelijk de werkgever.
e. Vanaf 1 januari 2005 wordt de heffing uitgedrukt in een percentage van het door de werkgever aan zijn werknemers uitbetaalde
jaarinkomen zoals bedoeld onder f tot een maximum per 1 januari 2005 van € 86.726. Na 1 januari 2005 wordt dit bedrag
jaarlijks per 1 januari geïndexeerd conform het indexcijfer zoals
bedoeld onder g. Het aldus gevonden bedrag wordt op een hele
euro naar boven afgerond.
f. Onder jaarinkomen zoals bedoeld onder e. wordt verstaan het
voor de werknemer op de peildatum geldende tot een jaarbedrag
herleide vaste salaris in geld, daaronder begrepen de vakantietoeslag, ploegentoeslag, de 13e maanduitkeringen, kerstof eindejaarsuitkeringen, vaste persoonlijke toeslagen, toeslag voor structureel roostermatig overwerk en overige vaste toeslagen, mits
schriftelijk met de werkgever overeengekomen en provisie-
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toeslagen die in het jaar voorafgaand aan het lopende jaar zijn
vastgesteld, het geheel op een euro naar boven afgerond.
Voor het (opnieuw) vaststellen van het jaarinkomen van een
werknemer geldt als peildatum:
– de eerste dag van elk kalenderjaar;
– indien de werknemer in de loop van een kalenderjaar (opnieuw) onder de CAO komt te vallen: bij ( hernieuwde) aanvang van de deelname aan de CAO;
– indien de werknemer in de loop van een kalenderjaar een
arbeidsovereenkomst met een andere werkgever aangaat: bij
aanvang van de nieuwe arbeidsovereenkomst.
Indien op de datum van (hernieuwde) vaststelling van het jaarinkomen, zoals bedoeld in de vorige volzin, de werkgever aan de
werknemer tijdelijk geen salaris of niet het normale salaris is verschuldigd, omdat de werknemer:
– wegens gehele of gedeeltelijke werkloosheid tijdens het bestaan van de arbeidsovereenkomst een uitkering ingevolge de
Werkloosheidswet geniet;
– gebruik maakt van verlof ingevolge de Wet op het ouderschapsverlof; wordt met inachtneming van het in het vorige
onderdeel bepaalde als bruto-salaris van de werknemer beschouwd het bruto-salaris dat zonder het verzuim voor hem
zou hebben gegolden.
g. Onder indexcijfer zoals bedoeld onder e. wordt verstaan het percentage in twee decimalen nauwkeurig vastgesteld, waarmee de
lonen in de CAO stijgen of dalen in de periode van een jaar
lopend van 1 oktober liggend voor de datum waarop het cijfer
moet worden toegepast tot 2 oktober van het daaraan voorafgaande jaar.
h. De door de werkgever aan het SFC te betalen heffing bedraagt
met ingang van 1 januari 2006 0,5% van het door de werkgever
in een kalenderjaar uitbetaalde jaarinkomen in de zin van onderdeel e.’’
Artikel 59 komt te luiden:
,,Artikel 59
O&O Fondsen
B OOC-fonds (Confectie-Industrie)
1. Er is een Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de
Confectie-Industrie, hierna te noemen het OOC-fonds. De werkingssfeer van het OOC-fonds strekt zich uit over de ondernemingen
genoemd onder artikel 1 lid 4.
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2. Het OOC-fonds heeft ten doel:
a. het formuleren en vaststellen van het opleidings- en scholingsbeleid betrekking hebbende op scholing en/of employability van
werknemers voor zover het gaat om vakopleiding en voor zover
het betreft werkgevers betrekking hebbende op de arbeidsverhoudingen in de Mode- en Interieurindustrie;
b. het bevorderen, opzetten en doen organiseren van opleidingen
en/of cursussen met inbegrip van projecten betrekking hebbende
op scholing en/of employability van werknemers voor zover het
gaat om vakopleiding en voor zover het betreft werkgevers betrekking hebbende op de arbeidsverhoudingen in de Mode- en
Interieurindustrie betreft werkgevers betrekking hebbende op de
arbeidsverhoudingen in de Mode- en Interieurindustrie;
c. het verstrekken van bijdragen ter bestrijding van, of tegemoetkoming, in de gemaakte kosten voor opleiding, onderwijs, vorming
en scholing, her- en bijscholing alsmede het opzetten en doen
organiseren van opleidingen en/of cursussen en betrekking hebbende op scholing en/of employability van werknemers voor
zover het gaat om vakopleiding en voor zover het betreft werkgevers betrekking hebbende op de arbeidsverhoudingen in de
Mode- en Interieurindustrie;
d. het aanvragen van of bemiddeling verlenen ter verkrijging van
subsidies of andere financiële middelen in het belang van de
Mode- en Interieurindustrie, in het bijzonder voor opleiding en
scholing.
3. De statuten en reglementen van het OOC-fonds worden geacht onderdeel van de CAO uit te maken (Bijlage XVII B).’’
Artikel 60 is vervallen.
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BIJLAGE XVI A
STATUTEN SOCIAAL FONDS VOOR DE TEXTIELINDUSTRIE
Artikel 2 komt te luiden:
,,Artikel 2
Doel
De stichting heeft ten doel:
1. het innen, beheren en distribueren van gelden benodigd voor:
a. de instandhouding van de volgende stichtingen:
– de stichting Vakraad voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en
Textielindustrie (hierna genoemd de Vakraad), zoals genoemd
in artikel 56 van de CAO voor de Mode-, Interieur-, Tapijten Textielindustrie alsmede de activiteiten die worden ontplooid om haar doel te bereiken zoals omschreven in artikel
2 van de statuten van de Vakraad;
– de stichting beroepsonderwijs LIFT Group te Zaltbommel,
het door het Ministerie van OSW erkende Kenniscentrum
voor Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven voor bedrijven en
onderwijsinstellingen in de sector textiel, confectie en maatkleding;
– de stichting Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid in de Textielindustrie (SAVAT) zoals genoemd in
artikel 41 van de CAO voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en
Textielindustrie.
b. voor de werkzaamheden/activiteiten van de werkgevers- en werknemersorganisaties in verband met:
– het bewerkstelligen van een juiste naleving van de CAO;
– het nakomen van verplichtingen die voortvloeien uit deze
CAO;
– het bestuurlijke en financiële beheer van organen onder lid 1,
sub a;
– het geven van informatie, voorlichting en advies over arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden in de bedrijfstak, wettelijke regelingen en CAO-regelingen inzake arbeidsomstandigheden en arbobeleid, een juiste uitvoering van de
medezeggenschap (OR/PVT/PV), reorganisaties en sociale
plannen;
– het het verrichten en publiceren van onderzoek naar de gevolgen van de door CAO gemaakte afspraken;
– scholings-, vormings- en ontwikkelingswerk tbv werkgevers
en werknemers teneinde een goede werking van de arbeidsmarkt in de bedrijfstak te bewerkstelligen en de employability van de werknemers in de bedrijfstak te verbeteren;
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– het bewerkstelligen van een vergroting van de participatie op
de arbeidsmarkt en een beter functioneren van de arbeidsmarkt in het algemeen;
– publicitaire activiteiten over de bedrijfstak in relatie tot de
arbeidsvoorwaarden om een positief imago van de sector te
handhaven of te verbeteren;
– het bewerkstelligen van een goede kinderopvang in de bedrijfstak;
– de belangenbehartiging van in beginsel elke werkgever en
werknemer in de Textielen Tapijtindustrie voorzover betrekking hebbende op de arbeidsverhoudingen en niet zijnde het
CAO-overleg.
2. Het aanvragen van of bemiddeling verlenen ter verkrijging van subsidies of andere financiële middelen in het belang van de Tapijt- en
Textielindustrie.’’
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BIJLAGE XVI B
STATUTEN SOCIAAL FONDS VOOR DE CONFECTIE-INDUSTRIE
Artikel 3 komt te luiden:
,,Artikel 3
Doel
1. Het Sociaal Fonds heeft ten doel:
A. Het innen, beheren en distribueren van gelden ter financiering
van de gemaakte kosten:
a. van het Sociaal Fonds voor de Confectie-Industrie, zoals genoemd in artikel 58 onder B van de CAO voor de Mode-,
Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie;
b. van de Stichting Vakraad voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en
Textielindustrie , zoals genoemd in artikel 56 van de CAO voor
de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie;
c. van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de
Confectie-Industrie, zoals genoemd in artikel 59 onder B van de
CAO voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie;
d. de stichting Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Confectie-Industrie (SAVACO) zoals genoemd in
artikel 41 van de CAO voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie.
e. voor de werkzaamheden/activiteiten van de werkgevers- en werknemersorganisaties in verband met:
1. het bewerkstelligen van een juiste naleving van de CAO;
2. het nakomen van verplichtingen die voortvloeien uit deze
CAO;
3. het bestuurlijke en financiële beheer van organen onder lid 1
A, sub a, b, c, d;
4. het geven van informatie, voorlichting en advies over arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden in de bedrijfstak, wettelijke regelingen en CAO-regelingen inzake arbeidsomstandigheden en arbobeleid, een juiste uitvoering van de
medezeggenschap ( OR/PVT/PV), reorganisaties en sociale
plannen
5. het verrichten en publiceren van onderzoek naar de gevolgen
van de door CAO- gemaakte afspraken;
6. scholings-, vormings- en ontwikkelingswerk tbv werkgevers
en werknemers teneinde een goede werking van de arbeidsmarkt in de bedrijfstak te bewerkstelligen en de employability van de werknemers in de bedrijfstak te verbeteren;
7. het bewerkstelligen van een vergroting van de participatie op
de arbeidsmarkt en een beter functioneren van de arbeidsmarkt in het algemeen;
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8. publicitaire activiteiten over de bedrijfstak in relatie tot arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden om een positief
imago van de sector te handhaven of te verbeteren; en
9. het bewerkstelligen van een goede kinderopvang in de bedrijfstak;
10. de belangenbehartiging van in beginsel elke werkgever en
werknemer in de Mode- en Interieurindustrie voorzover betrekking hebbende op de arbeidsverhoudingen, niet zijnde
CAO-overleg.
B. Het aanvragen van of bemiddeling verlenen ter verkrijging van
subsidies of andere financiële middelen in het belang van de
Mode- en Interieurindustrie.
2. Voor zoveel nodig worden de voorwaarden ter verkrijging van bijdragen vastgelegd in een desbetreffend bij deze statuten behorend
reglement, waarvan de bepalingen door het bestuur bij zijn besluitvorming in acht zullen worden genomen.’’
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BIJLAGE XVII A
Statuten opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de textielindustrie is
vervallen.
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BIJLAGE XIX
Statuten stichting kinderopvang voor de confectie-industrie is vervallen
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BIJLAGE XX
Reglement stichting kinderopvang voor de confectie-industrie is vervallen.
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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, 1 april 2008
De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
Namens deze,
De directeur Uitvoeringstaken
Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
Mr. M. H. M. van der Goes.
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