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TUSSENTIJDSE WIJZIGING DUUR AVV INTEGRALE TEKST 
 
 

ALGEMENE BEPALINGEN 
 
 
Artikel 1 Definities 
 
 In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 
 
 1. LINNENVERHUUR- EN WASSERIJBEDRIJVEN 
  ondernemingen welke zich al dan niet in hoofdzaak bezighouden met: 
  - het verzorgen van persoonsgebonden was, 
   - het verhuren en/of verzorgen van platgoed-textiel, beroeps- en dienstkleding, 
  - artikelen voor hand- en toilethygiëne, 
  - schoonloopmatten, 
  - afdeksystemen voor operatiekamers, 
  - medische instrumenten, 
  - incontinentiesystemen, 
  - poetsdoeken en/of andere voor hergebruik bestemde zaken, 
  - alsmede ondernemingen welke zich al dan niet in hoofdzaak bezighouden met 

het steriliseren van voor hergebruik bestemd textiel en medisch 
instrumentarium, 

   - alsook ondernemingen die in concernverband met bovenomschreven 
ondernemingen samenwerken en waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het 
leveren van ondersteunende diensten aan bovenomschreven ondernemingen. 

   
 2. TEXTIELREINIGINGSBEDRIJVEN 
  ondernemingen, welke textielgoederen, leder of bont, professioneel -althans met 

aanwending van de in deze tak van bedrijf gebruikelijke machines- : 
- verven (inclusief oververven), 
- chemisch reinigen (z.g. stomen), 
- ontvlekken, 
- oppersen, 
- strijken, 
- als nieuw opmaken, 
- plisseren, 
- decateren, 
- detacheren. 

 
 3. WERKGEVER 
  iedere natuurlijke of rechtspersoon die een bedrijf uitoefent als bedoeld in lid 1 of lid 

2 van dit artikel. 
 
 4. WERKNEMER 
  iedere persoon die een arbeidsovereenkomst is aangegaan met de werkgever 

bedoeld in lid 3 van dit artikel.  
 
 Alle bepalingen in deze CAO zijn van toepassing op: 
  a. de werknemer waarvan de functie is omschreven in bijlage 1, Functie-indeling, 

bij deze CAO; 
  b. de werknemer waarvan het brutoloon minder bedraagt dan het brutoloon 

loongroep V plus 10% zoals opgenomen in artikel 24 van deze CAO. 
 
 Voor de werknemer, niet zijnde een werknemer als bedoeld onder a. of b., zijn de 

bepalingen in artikel 10, 26, artikel 27, lid 7 t/m lid 9, artikel 28 t/m 31 en artikel 35 
niet van toepassing. Op deze werknemers zijn alle overige CAO-bepalingen wel van 
toepassing. 
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 Buitenlandse werknemers: 
De algemeen verbindend verklaarde bepalingen van deze CAO zijn ook van 
toepassing op werknemers, die tijdelijk in Nederland arbeid verrichten en wier 
arbeidsovereenkomst wordt beheerst door een ander recht dan het Nederlands 
recht, indien deze bepalingen betrekking hebben op: 
- maximale werktijden en minimale rusttijden; 
- minimum aantal vakantiedagen gedurende welke verplichting om loon door te 
betalen bestaat en extra vergoedingen in verband met vakantie; 
- minimumlonen, waarbij in ieder geval behoren: geldende periodeloon in de schaal, 
de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting, toeslagen, tussentijdse 
loonsverhoging, kostenvergoeding (reiskosten en reistijdvergoeding, pensionkosten 
en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie), periodieken, 
eindejaarsuitkeringen en extra vergoedingen in verband met vakantie. Niet tot dit 
minimumloon behoren: aanvullende bedrijfspensioenregelingen, bovenwettelijke 
sociale zekerheidsaanspraken en vergoedingen boven het loon voor door de 
werknemer in verband met de detachering te maken onkosten voor reizen, 
huisvesting of voeding; 
- voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers; 
- gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk; 
- beschermende maatregelen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en 
arbeidsomstandigheden kinderen, jongeren en zwangere of pas bevallen 
werknemers; 
- gelijke behandeling van mannen en vrouwen, alsmede andere bepalingen inzake 
niet-discriminatie. 

 
5. FULLTIME WERKNEMER 

De werknemer met een gemiddelde arbeidsduur van 36 tot en met 40 uur per week.
  

6. PARTTIME WERKNEMER  
De werknemer met een gemiddelde arbeidsduur van minder dan 36 uur per week. 

 
7. UITZENDKRACHTEN 

Op door de werkgever ingeleend personeel, hetzij via een uitzendbureau als 
bedoeld in artikel 7:690 BW of via een payrollbedrijf,  zijn de in deze CAO 
opgenomen bepalingen met betrekking tot functie-indeling, lonen, arbeidstijden, 
toeslagen en suppleties van overeenkomstige toepassing. Het bepaalde in artikel 8 
lid 3 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs blijft onverkort van 
toepassing. Hieruit vloeit onder meer voort dat de inlenende onderneming zich ervan 
moet verzekeren dat de uitzendwerkgever op de ingeleende uitzendkrachten de 
onderhavige arbeidsvoorwaarden toepast. 

 
8.  UURLOON 

 het brutoloon per gewerkt uur voor de in artikel 24 en bijlage 1 CAO onderscheiden 
loon- en leeftijdgroepen zonder bijtelling van toeslagen uit welken hoofde dan ook. 

 
 9. BRUTOLOON 
 de bruto verdienste in enige periode met inbegrip van alle voor de werknemer 

rechtens geldende toeslagen, uitgezonderd vakantietoeslag en betaling van 
overwerk en tevens uitgezonderd de persoonlijke toeslag die wordt uitbetaald 
conform artikel 1 lid 13b van deze CAO. 
 

 10. FEESTDAGEN 
  erkende christelijke feestdagen, te weten Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, 

Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en Eerste en Tweede Kerstdag, Koningsdag 
(de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd) en in lustrumjaren 5 
mei ter viering van de Nationale Bevrijdingsdag (2015, 2020 enz.).  

 
11. PERSONEELSVERTEGENWOORDIGING 

a) de Ondernemingsraad (OR) in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden 



 
 
 

 
 
 

3 

b) een vertegenwoordiging van werknemers in ondernemingen met minder dan 50 
werknemers, bestaande uit ten minste 3 personen die rechtstreeks zijn gekozen 
door en uit het midden van de werknemers die voor de werkgever in zijn 
onderneming arbeid verrichten. Artikel 31 lid 1 van de Wet op de 
Ondernemingsraden is van overeenkomstige toepassing. 

  
 12. PRODUCTIEFUNCTIE 
  de in de functielijst, bijlage 1 CAO, met een * gemarkeerde functie/ werkzaamheden. 
 
 13.  PERSOONLIJKE TOESLAG 
  a) een toeslag die om individuele redenen aan een werknemer is toegekend. 

b) tot de persoonlijke toeslag wordt ook gerekend de aan een werknemer voor 1 
juli 1998 toegekende toeslag van 3,5% op het uurloon wegens wijziging van de 
arbeidsovereenkomst van 36 uur in 32 uur. 

 
 
STICHTINGEN EN FONDSEN 
 
 
Artikel 50 Raad voor Arbeidsverhoudingen Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en 

Textielreinigingsbedrijven (Raltex) 
 
 1. Er is een Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Linnenverhuur- en 

Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven (verder te noemen:  Reitseplein 8, 
Postbus 4076, 5004 JB Tilburg. 

 
 2. De statuten en het reglement van Raltex maken deel uit van de CAO. 
 
 3. Raltex heeft tot doel goede sociale verhoudingen in de bedrijfstak te bevorderen, in 

het bijzonder door het geven van leiding aan de uitvoering en toepassing van deze 
CAO. 

 
 4. Raltex tracht dit doel te bereiken door het uitvoeren van activiteiten die strekken tot: 
  a. het ondersteunen en uitvoering geven aan het paritair overleg, niet zijnde CAO-

overleg, in de linnenverhuur-, wasserij- en textielreinigingsbranche (verder te 
noemen: branche); 

 b. het geven van voorlichting en informatie over bepalingen uit de CAO;  
 c. het bevorderen van de naleving van de arbeidsvoorwaarden in de branche 

en in dit kader het, overeenkomstig de in bijlage 2 en bijlage 4 CAO 
opgenomen procedures, adviseren in en beslechten van geschillen 
betreffende de toepassing van de CAO respectievelijk de functie-indeling en 
het, overeenkomstig het in artikel 57 CAO j.o. bijlage 5 opgenomen 
Reglement, in behandeling nemen en onderzoeken van klachten die 
betrekking hebben op het stelselmatig niet naleven van bepalingen van deze 
CAO en het op grond daarvan opleggen van sancties, alsmede het 
overeenkomstig bijlage 10 CAO uitvoeren van controles door het bestuur 
Raltex bij een gegrond vermoeden van niet-naleving van de CAO en het op 
grond daarvan opleggen van sancties; 

 d. het op grond van artikel 56 CAO en overeenkomstig de in bijlage 6 CAO 
opgenomen klachtenregeling in behandeling nemen en onderzoeken van 
klachten die betrekking hebben op ongewenst gedrag in de linnenverhuur-, 
wasserij- en textielreinigingsbranche (verder te noemen: branche); 

 e. het verrichten en publiceren van onderzoek naar de beleving en toepassing 
van arbeidsvoorwaarden in de branche en (vergelijkend) onderzoek naar in 
andere bedrijfstakken geldende arbeidsvoorwaarden;  

 f. het verrichten en publiceren van onderzoek naar de gevolgen van door 
partijen bij het CAO-overleg gemaakte afspraken; 

 g. het verrichten en publiceren van onderzoeken op het gebied van en/of het 
financieren en subsidiëren van activiteiten ter verbetering of bevordering 
van: 
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1. de arbeidsomstandigheden in de branche; 
2.  het functioneren van medezeggenschapsoverleg – en organen in de 

onderneming; 
3. waardering van de functies in de branche; 
4. de verdeling van zorgtaken; 
5. de positie van vrouwen in de branche; 
6. het ouderenbeleid in de branche. 

h. het financieren en subsidiëren van het beheer en van de in artikel 51 CAO 
omschreven activiteiten van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds 
Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven (O&O-
Fonds); 

i. vervallen 
j. het op grond van artikel 58 CAO vaststellen van nadere regelingen of 

afwijkende voorwaarden;  
k. het overeenkomstig artikel 55 lid 2 CAO financieren van vakbondsverlof; 
l. vervallen 
m. het (doen) innen van de bijdrage verschuldigd aan Raltex ter financiering 

van bovengenoemde activiteiten. 
n. het toezichthouden op en het coördineren van de bestuurlijke activiteiten van 

de: 
- Stichting Vrijwillig Uittreden voor de Linnenverhuur- en 

Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven (VUW); 
- Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Linnenverhuur- en 

Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven (O&O-Fonds); 
 

  
 6. Individuele geschillen tussen een werkgever en werknemer moeten echter berecht 

worden door de gewone daartoe bij de wet aangewezen rechter, tenzij de beide 
individuele partijen na het ontstaan van het conflict schriftelijk aan Raltex verzoeken 
om over het betreffende individuele conflict een bindend advies uit te brengen, in 
welk geval beide individuele partijen uiteraard aan dit bindend advies gebonden 
zullen zijn. Een verzoek om een dergelijk advies en/of het advies kan nimmer de 
gang naar de rechter in de weg staan.  

 
 
Artikel 51 Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Linnenverhuur- en 

Wasserijbedrijven en Textielreinigings-bedrijven (O&O-fonds) 
 
 1. Er is een Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Linnenverhuur- en 

Wasserijbedrijven en Textielreinigings-bedrijven (verder te noemen: O&O-Fonds) p/a 
Reitseplein 8, Postbus 4076, 5004 JB Tilburg. Het O&O-Fonds heeft tot doel het 
ontwikkelen, bevorderen en financieren van branchegerichte opleidingen. 

 
   2. De statuten (bijlage 7), het uitkeringsreglement (bijlage 8) en het huishoudelijk 

reglement (bijlage 9) van het O&O-Fonds maken deel uit van de CAO. 
 
 3. Het O&O-Fonds heeft ten doel het bevorderen van scholing van werknemers in 

de branche teneinde de kennis en/of vaardigheden van de werknemers 
noodzakelijk voor de uitoefening van huidige en/of toekomstige functies in de 
bedrijfstak te bewerkstelligen respectievelijk te verhogen. 

 
4.  Het O&O-Fonds tracht dit doel te bereiken door het geheel of gedeeltelijk 

financieren van kosten voortvloeiende uit de volgende activiteiten: 
 a. de ontwikkeling en actualisering van opleidingen en cursussen gericht op  
  - de vergroting van vaktechnische en in samenhang daarmee vereiste 

algemene maatschappelijke kennis; 
  - verbetering van Nederlandse taalvaardigheid op de werkvloer. 
  b. het (doen) uitvoeren van de onder a. genoemde opleidingen en cursussen 

onder de voorwaarden en nadere omschrijving zoals opgenomen in de 
reglementen; 
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  c. het bevorderen van deelname aan door het O&O-Fonds erkende 
opleidingen en cursussen onder de voorwaarden en nadere omschrijving 
zoals opgenomen in de reglementen; 

    d. informatie vergaren en verstrekken omtrent overheids-subsidieregelingen. 
 
 5. De werknemer heeft recht op scholing gericht op het instandhouden van de 

vakbekwaamheid. 
 
 6. De werknemer heeft het recht op minimaal één functioneringsgesprek per jaar 

waarin o.m. wordt vastgesteld voor welke cursussen de werknemer in aanmerking 
komt. 

  Cursussen aangeboden vanuit het O&O-Fonds of andere cursussen gericht op het 
instandhouden van de vakbekwaamheid vinden in beginsel plaats in werktijd op 
kosten van de werkgever. 

 
 7. Indien hierover geschillen ontstaan, kan de werknemer in beroep bij de OR, of indien 

een OR ontbreekt, bij Raltex. 
 
 
Artikel 52 Financiering branche-organen 
 
 1. De werkgever is ten behoeve van de activiteiten van Raltex en het O&O-Fonds een 

bijdrage verschuldigd. 
 
 2. De bijdrage bedraagt 0,285% van de bijdragegrondslag. 
 
 3. Bijdragegrondslag: de som van de bijdrageplichtige lonen in de onderneming van 

werkgever. 
 
 4. Bijdrageplichtig loon: het bruto-jaarloon, vermeerderd met de vakantietoeslag en de 

structurele eindejaarsuitkering maar met uitzondering van gratificaties, tantiemes, 
vergoeding voor overwerk en andere door de werkgever nader aan te geven 
emolumenten, tot het jaarlijks door het bestuur van Raltex vast te stellen maximum. 

 
 5. De bijdrage wordt geïnd door of namens Raltex.  
 

5. De looptijd van dit artikel is tot 1 januari 2018. 
 
OVERIGE BEPALINGEN 
 
 
Artikel 56 Bestrijding ongewenst gedrag op de werkplek 
 
 2. In dit kader geldt de in bijlage 6 opgenomen klachtenregeling die deel uitmaakt van 

deze CAO. 
 
 
Artikel 57 Klachtenregeling stelselmatig niet naleven CAO-bepalingen 
 
 1. Er is een klachtenregeling stelselmatig niet naleven CAO-bepalingen. 
 
 2. Deze klachtenregeling is opgenomen in bijlage 5 en maakt deel uit van deze CAO. 
 
 3. Partijen bij de CAO dragen hun bevoegdheid tot het instellen van een 

schadevergoedingsactie als bedoeld in artikel 3 Wet AVV en artikel 15 Wet CAO 
over aan het bestuur van Raltex met inachtneming van de navolgende bepalingen. 

 
 4. Het bestuur van Raltex maakt niet eerder gebruik van de in lid 3 bedoelde 

bevoegdheid dan nadat zij partijen van het voornemen hiertoe in kennis heeft 
gesteld. Hierbij stelt het bestuur van Raltex elk van de partijen in de gelegenheid om 
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binnen een termijn van 14 dagen kenbaar te maken of zij ten aanzien van de 
betreffende werkgever zelf het recht op vordering van schadevergroeding wenst te 
hanteren. 

 
 5. Indien één of meerdere partijen besluiten zelfstandig een vordering in te stellen, 

dienen zij dit aan Raltex te melden waardoor de delegatie als bedoeld in lid 2 ten 
aanzien van de desbetreffende vordering vervalt.  

 
 
Artikel 58 Afwijkende voorwaarden 
 

Indien voor bepaalde ondernemingen nadere regelingen of afwijkende 
arbeidsvoorwaarden gewenst kunnen zijn, kunnen deze ondernemingen aan Raltex 
verzoeken dusdanige regelingen vast te stellen.  
 
Een dergelijk verzoek vermeldt in ieder geval de bepaling(en) waarvoor afwijkende 
arbeidsvoorwaarden worden aangevraagd alsmede een argumentatie waarom aan de 
voorwaarden is voldaan.  
  
Bij de beoordeling van het verzoek zal Raltex de volgende criteria hanteren: 
-  is er (tijdelijk) sprake van bijzondere omstandigheden, anders dan in de bedrijfstak 
gebruikelijk is, op grond waarvan het in redelijkheid niet van verzoeker kan worden 
gevergd dat de cao (of – bepalingen daarvan) onverkort wordt toegepast; 
-  er is sprake van een andere, ten minste aan deze cao (of –bepalingen daarvan) 

gelijkwaardige (arbeidsvoorwaarden)regeling die tot stand is gekomen in 
samenspraak met een vakbond betrokken bij deze cao. 

  
Raltex neemt uiterlijk binnen twaalf weken na ontvangst van een verzoek een beslissing. 
Deze termijn kan eventueel met twaalf weken worden verlengd, indien Raltex van oordeel 
is dat nadere informatie noodzakelijk is, of zo veel langer als redelijkerwijs nodig is om 
deze aanvullende informatie te vergaren. 
  
De beslissing omtrent het verzoek wordt gemotiveerd en schriftelijk kenbaar gemaakt aan 
de verzoeker.  
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BIJLAGE 2 

Beroepsprocedure functiewaardering 
 
1. Aan iedere werknemer wordt door de leiding van de vestiging c.q. het bedrijf waarin hij werkzaam 

is, schriftelijk mededeling gedaan van de functie waarin hij is aangesteld, van de functie-
omschrijving die op hem van toepassing is, en van de functieklasse waarin de functie is 
ingedeeld. 

 Indien er voor de functie van een werknemer geen passende voorbeeldfunctie in het Handboek 
voorkomt, deelt de werkgever de feitelijke functie in door vergelijking met zo goed mogelijk 
passende voorbeeldfuncties.  

 Aan de werknemer wordt schriftelijk medegedeeld, welke voorbeeldfunctie is gekozen en op 
grond waarvan de functie van de werknemer gelijk, of hoger dan wel lager is ingedeeld dan de 
voorbeeldfunctie. 

 
2. Indien een werknemer bezwaar heeft tegen zijn functie-omschrijving, zijn indeling of van oordeel 

is dat zijn functie gewijzigd is en op grond daarvan bezwaar heeft tegen zijn indeling, dient hij te 
streven naar een oplossing van het bezwaar langs de normale weg binnen de vestiging c.q. het 
bedrijf (directe chef, naast hogere chef, directie of haar gemachtigde(n)). 

 Indien op een werknemer geen functie-omschrijving van toepassing is, zal in eerste instantie een 
omschrijving (in overleg met betrokkene), analyse en waardering van de functie tot stand komen. 

 
3. Indien langs de onder 2 aangegeven weg niet binnen twee maanden een bevredigende oplossing 

wordt verkregen, kan de werknemer 
 - die is aangesloten bij een werknemersorganisatie, zijn bezwaar voorleggen aan die 

werknemersorganisatie. De deskundige van de werknemersorganisatie onderzoekt het 
bezwaar en doet, tesamen met een door de werkgever aangezochte deskundige, uitspraak 
over het bezwaar. 

 - die niet is aangesloten bij een werknemersorganisatie, het bezwaar voorleggen aan de 
directie. Die directie doet, na raadpleging van een extern deskundige, uitspraak over het 
bezwaar. 

 
4. De uitspraak van de deskundigen zal bij overeenstemming bindend zijn. Dit op voorwaarde dat 

beide partijen voorafgaand expliciet hebben aangegeven akkoord te gaan met een bindende 
uitspraak. Mochten geraadpleegde deskundigen niet tot overeenstemming komen, dan zal de 
omschrijving van de functie danwel de indeling van de betreffende functionaris aan Raltex 
voorgelegd worden. 
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BIJLAGE 4 
Reglement Bindend Adviesprocedure Raltex 

 
 

ARTIKEL 1 
Definities 

 
Raltex  Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en 

Textielreinigingsbedrijven 
CAO:  CAO Textielverzorging 
Reglement: Reglement Bindend Adviesprocedure Raltex 
Secretaris: de secretaris van Raltex 
 
 

ARTIKEL 2 
Taak 

 
1. Raltex heeft namens CAO-partijen in het kader van artikel 50 lid 6 CAO en dit reglement tot taak 

het op verzoek doen van een bindende uitspraak in een geschil over de toepassing van de CAO; 
 
2. Van een geschil is sprake indien tevergeefs is getracht een minnelijke regeling als bedoeld in 

artikel 3 Reglement te treffen. 
 
 

ARTIKEL 3 
Het indienen van verzoeken 

 
1. Alvorens een verzoek in te dienen, dient een klacht kenbaar te worden gemaakt bij de direct 

leidinggevende (indien het een klacht van een werknemer betreft) dan wel bij de werknemer 
(indien het een klacht van een werkgever betreft). Partijen bij het geschil treden naar aanleiding 
daarvan met elkaar in overleg teneinde tot een minnelijke regeling te komen. 

 
2. Indien dit niet binnen 14 dagen tot een oplossing leidt, deelt de klagende partij de wederpartij 

schriftelijk mede dat hij voornemens is het geschil voor te leggen aan Raltex. 
 
3. Indien niet binnen 14 dagen alsnog een minnelijke regeling wordt getroffen, is er sprake van een 

geschil als bedoeld in artikel 2 lid 2 Reglement. 
 
 

ARTIKEL 4 
Verzoek en termijnen 

 
1. Een verzoek tot het doen van een bindende uitspraak in een geschil als bedoeld in artikel 2 lid 1 

Reglement kan door iedere CAO-partij optredend namens werkgever(s) en werknemer(s) en/of 
iedere werkgever en werknemer worden gedaan. 

2. De termijn voor het indienen van een verzoek bedraagt maximaal zes maanden, te rekenen vanaf 
het moment dat de klagende partij de wederpartij de mededeling als bedoeld in artikel 3 lid 2 
Reglement heeft gedaan. 

 
3. Het verzoek wordt schriftelijk ingediend bij de secretaris (p/a Raltex, Postbus 4076, 5004 JB 

Tilburg). 
 
4. Het verzoek bevat tenminste: 
 a. naam en adres van de verzoekende partij; 
 b. de dagtekening; 
 c. een beknopt overzicht van de feiten; 
 d. een beargumenteerde omschrijving van de beslissing die de indiener(s) wenst/wensen; 
 e. een kopie van de mededeling als bedoeld in artikel 3 lid 2 Reglement. 
 
5. De kosten voor het indienen van een verzoek bedragen € 34,03. 
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ARTIKEL 5 
Procedure 

 
1. De secretaris beoordeelt of sprake is van een geschil als bedoeld in artikel 2 Reglement en of het 

verzoek voldoet aan de in artikel 4 Reglement gestelde voorwaarden. Zonodig en mogelijk wordt 
verzoekende partij in de gelegenheid gesteld binnen 14 dagen een eventueel verzuim te 
herstellen. 

 
2. De secretaris zendt de verzoekende partij een ontvangstbevestiging alsmede een verklaring 

waarin deze zich verbindt de beslissing van Raltex als bindend te aanvaarden. Deze verklaring 
dient, ondertekend, binnen 14 dagen na verzending aan de secretaris te worden geretourneerd. 
Hierbij wordt tevens kenbaar gemaakt op welke wijze en binnen welke termijn de kosten als 
bedoeld in artikel 4 lid 5 Reglement voldaan dienen te worden. 

 
3. Indien de verzoekende partij de beslissing van Raltex niet als bindend wenst te aanvaarden, dient 

deze hiervan binnen 14 dagen na dagtekening van de ontvangstbevestiging schriftelijk kennis te 
geven aan de secretaris. In dat geval zal het verzoek niet verder in behandeling worden 
genomen. De secretaris stelt betrokkene(n) daarvan in kennis. 

 
 

ARTIKEL 6 
Verklaringen 

 
1. Na ontvangst van de bescheiden en betaling van de kosten als bedoeld in artikel 5 lid 2 

Reglement zendt de secretaris het verzoek ter reactie aan de wederpartij alsmede ter 
ondertekening een verklaring waarin wederpartij zich verbindt de beslissing van Raltex als 
bindend te aanvaarden.  

 
2. Indien de wederpartij het advies van Raltex als bindend wenst te aanvaarden dient wederpartij de 

ondertekende verklaring als bedoeld in het voorgaande lid alsmede zijn schriftelijke reactie op het 
verzoek binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening van de kennisgeving aan de secretaris 
toe te zenden. Indien naar het oordeel van de secretaris daartoe dringende redenen aanwezig 
zijn kan deze termijn met 14 dagen worden verlengd. 

 
3. Indien de wederpartij de uitspraak van Raltex niet als bindend wenst te aanvaarden dient 

wederpartij hiervan binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening van de kennisgeving 
schriftelijk kennis te geven aan de secretaris. In dat geval zal het verzoek niet verder in 
behandeling worden genomen. De secretaris stelt verzoekende partij en wederpartij daarvan in 
kennis. 

 
 

ARTIKEL 7 
Behandeling van het geschil 

 
1. Indien beide partijen het advies van Raltex als bindend wensen te aanvaarden, wordt het geschil 

in behandeling genomen. 
 
2. Indien naar het oordeel van de secretaris na ontvangst van de reactie van wederpartij het geschil 

nog onvoldoende duidelijk is, wordt een extra ronde van hoor en wederhoor ingelast waarbij 
partijen 14 dagen de tijd krijgen om te reageren. 

 
3. De ontvangen informatie wordt ter kennisneming aan de andere partij toegezonden. 
 
 

ARTIKEL 8 
Voorleggen geschil 
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Indien naar het oordeel van de secretaris het geschil voldoende duidelijk is, legt hij het verzoek, 
eventueel schriftelijk, voor aan Raltex. 
Besluitvorming 
 
 

ARTIKEL 9 
Besluitvorming 

 
1. Voor het houden van vergaderingen en het nemen van besluiten is de aanwezigheid van 

tenminste twee leden vereist, waarvan één aan werkgeverszijde en één aan werknemerszijde. 
 
2. Ieder lid van werkgeverszijde heeft ter vergadering steeds zoveel stemmen als die van de 

aanwezigen van werknemerszijde en omgekeerd. 
 
3. Besloten wordt bij gewone meerderheid van stemmen. 
 
4. Indien de stemmen staken, neemt Raltex geen besluit. 
 
5. Een lid of plaatsvervangend lid van Raltex dat bemoeienis heeft of heeft gehad met het aan 

Raltex voorgelegde verzoek zal aan de behandeling daarvan en de besluitvorming niet 
deelnemen. 

 
 

ARTIKEL 10 
Kennisgeving besluit 

 
1. Raltex neemt, behoudens het staken der stemmen, één of een combinatie van de navolgende 

besluiten: 
 a. tot het verstrekken door (een der) partijen van nadere schriftelijke informatie binnen een door 

Raltex gestelde termijn; 
 b. tot het geven van een voorlopig advies in de zin van een bewijsopdracht aan (een der) 

partijen; 
 c. tot het geven van een definitief advies. 
 
2. Van een genomen besluit stelt de secretaris partijen zo spoedig mogelijk in kennis. 
 
3. De op grond van een besluit als bedoeld in artikel 10 lid 1 sub a Reglement verkregen informatie 

wordt ter kennisgeving aan wederpartij toegezonden. 
 
4. Indien, gelet op het staken van de stemmen, geen besluit is genomen, worden partijen daarvan 

eveneens zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. De relevante verschillen in standpunten van de 
leden van Raltex zullen daarbij zoveel mogelijk worden aangegeven. 

 
5. Raltex streeft ernaar om uiterlijk binnen een termijn van drie maanden nadat het geschil aan haar 

is voorgelegd een bindend advies te geven. 
 
 

ARTIKEL 11 
Slotbepaling 

 
Een bindende uitspraak gedaan door Raltex laat onverlet dat partijen het verzoek 
waarmee zij zich tot Raltex hebben gewend, alsnog aan de bevoegde rechter 
voorleggen. 



 
 
 

 
 
 

11 

BIJLAGE 5 
Reglement Klachtenregeling stelselmatig niet naleven CAO-bepalingen 

 
 

ARTIKEL 1 
Definities 

 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. Raltex:  Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en 

voor Textielreinigingsbedrijven; 
b. CAO:  CAO Textielverzorging; 
c. Reglement:  Klachtenreglement stelselmatig niet naleven CAO-bepalingen; 
d. Werkgever: Natuurlijke of rechtspersoon die een bedrijf uitoefent als bedoeld in artikel 1, lid 1 

en lid 2 CAO; 
e. Werknemer: De persoon die een arbeidsovereenkomst is aangegaan met de werkgever; 
f. Klager: Belanghebbende in de zin van artikel 3 lid 2 van dit reglement. 
g. Aangeklaagde: De werkgever tegen wie de klacht zich richt; 
h. Bestuur: Bestuur van Raltex; 
i. Secretaris:  Secretaris van Raltex. 
 
 

ARTIKEL 2 
Taken en bevoegdheden 

 
1. Raltex heeft namens CAO-partijen in het kader van artikel 50 lid 4 sub c. CAO tot taak het op 

verzoek behandelen van klachten die betrekking hebben op vermeend of geconstateerd 
stelselmatig niet naleven van de CAO. Uitvoering aan deze taak wordt gegeven door het bestuur 
overeenkomstig dit reglement. 

 
2. Raltex kan een onderzoek gelasten bij de onderneming tegen wie een klacht is ingediend. 
 
 

ARTIKEL 3 
Ontvankelijkheid 

 
1. De klacht dient betrekking te hebben op het stelselmatig niet naleven van bepalingen van de 

CAO. 
 
2.  De indiener van de klacht dient belanghebbende te zijn. Als belanghebbende(n) worden 

beschouwd: 
 a. werkgevers- en werknemersorganisaties namens een of meerdere van haar leden; 
 b. de in de onderneming van werkgever werkzame ondernemingsraad of 

personeelsvertegenwoordiging namens de in die onderneming werkzame personen; 
 c. werkgever; 
 d. werknemer. 
 
3. Een klacht wordt uitsluitend in behandeling genomen indien tevergeefs getracht is tot een 

oplossing als bedoeld in artikel 4 te komen. 
 
 

ARTIKEL 4 
Onderling overleg 

 
Alvorens een klacht wordt ingediend dient de klager: 
1. De klacht kenbaar te maken bij de aangeklaagde en te trachten in overleg met aangeklaagde tot 

een oplossing te komen. 
 
2. Indien dit overleg niet binnen twee maanden na aanvang van het overleg tot een oplossing leidt, 

deelt klager  aangeklaagde schriftelijk mede voornemens te zijn een klacht in te dienen bij Raltex. 
 



 
 
 

 
 
 

12 

3. Indien niet binnen een maand na verzending van in lid 2 bedoelde mededeling alsnog een 
regeling wordt getroffen, kan klager een klacht indienen bij Raltex. 

 
 

ARTIKEL 5 
Indienen van een klacht 

 
1. De klacht wordt door of namens belanghebbende schriftelijk ingediend bij de secretaris en dient 

in elk geval te bevatten: 
 - naam en adresgegevens van de klager; 
 - naam van de aangeklaagde; 
 - omschrijving van de klacht 
 - overzicht van de feiten; 
 - beargumenteerde omschrijving van de beslissing die klager wenst. 
 
2. De kosten voor het indienen van een klacht bedragen voor een klacht ingediend door 

belanghebbende(n) aan werknemerszijde € 60 en voor klacht aangebracht door 
belanghebbende(n) aan werkgeverszijde € 120. Bij toewijzing van de klacht wordt dit bedrag 
gerestitueerd. 

 
 

ARTIKEL 6 
Behandeling van de klacht 

 
1. De secretaris gaat na of de klacht voldoende gedocumenteerd en onderbouwd is en of de klacht 

en klager ontvankelijk zijn. 
2. Indien de klacht niet voldoende gedocumenteerd en onderbouwd is, stelt de secretaris de klager 

hiervan schriftelijk op de hoogte waarbij klager in de gelegenheid wordt gesteld zulks  binnen een 
termijn van 14 dagen alsnog te doen. Deze responsetermijn kan éénmaal worden verlengd. 
Indien de klacht binnen de (verlengde) responsetermijn niet nader is gedocumenteerd of 
onderbouwd wordt deze niet in behandeling genomen. Dit wordt schriftelijk aan klager 
medegedeeld. 

 
3. Indien de klacht of klager niet ontvankelijk verklaard wordt, wordt klager hierover schriftelijk 

geinformeerd. 
 
4. De secretaris zendt de ontvankelijk verklaarde klacht ter reactie aan de aangeklaagde. 

Aangeklaagde wordt daarbij verplicht gesteld om binnen een termijn van 14 dagen schriftelijk te 
reageren. Deze responsetermijn kan worden verlengd indien dit naar oordeel van de secretaris 
noodzakelijk is. 

 
5. Indien naar aanleiding van de reactie van aangeklaagde naar oordeel van de secretaris 

aanvullende informatie noodzakelijk is, worden klager en/of aangeklaagde daarover schriftelijk 
geinformeerd waarbij een  responsetermijn van 14 dagen geldt voor het verstrekken van deze 
informatie. Deze responsetermijn kan worden verlengd indien dit naar oordeel van de secretaris 
noodzakelijk is. 

 
6. De ontvangen reacties worden verzonden aan de wederpartij. 
 
 

ARTIKEL 7 
Voorleggen bestuur 

 
1. Als de klacht en de overeenkomstig het vorige artikel verkregen informatie naar oordeel van de 

secretaris zoveel mogelijk volledig en duidelijk is, wordt deze schriftelijk voorgelegd aan het 
bestuur.  

 
2. Een lid van het bestuur dat rechtstreeks bemoeienis heeft (gehad) met de voorgelegde klacht 

mag aan de behandeling daarvan en de besluitvorming daaromtrent niet deenemen. 
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3. Het bestuur neemt binnen een termijn van één maand na voorlegging een van de volgende 
besluiten: 

 - een hoorzitting te houden: 
 - het doen van een voorlopige uitspraak in de zin van een bewijsopdracht aan (een der) 

partijen; 
 - het doen van een definitieve uitspraak. 
 
4. De in het vorige lid genoemde termijn kan éénmaal worden verlengd. 
 
5. Indien het bestuur besluit een hoorzitting te houden kan ieder der partijen zich bij de hoorzitting 

laten bijstaan door getuigen en/of deskundigen en/of een raadsman/vrouw. Hierover wordt de 
secretaris tenminste 7 dagen voor de hoorzitting schriftelijk geïnformeerd. 

 
6. Indien het bestuur een bewijsopdracht verstrekt wordt de betreffende partij een eenmalig te 

verlengen responsetermijn van één maand dagen gegund. De reactie wordt ter kennisneming 
aan de wederpartij gezonden. 

 
 

ARTIKEL 8 
Definitieve uitspraak 

 
1. Het bestuur van Raltex streeft ernaar om binnen zes maanden nadat de klacht aan haar is 

voorgelegd een definitieve uitspraak te doen. 
 
2. De definitieve uitspraak bevat in elk geval de overwegingen op grond waarvan het bestuur van 

oordeel is dat de klacht (op onderdelen) al dan niet gegegrond is. 
 
3. Indien het bestuur van oordeel is dat de klacht (op onderdelen) gegrond is, legt zij aangeklaagde 

één of een combinatie van navolgende sancties op: 
 a. waarschuwing met gunning van een termijn voor herstel. Deze waarschuwing zal niet 

openbaar worden gemaakt;  
 b.  waarschuwing welke openbaar zal worden gemaakt; 
 c. het instellen van een schadevergoedingsactie als bedoeld in artikel 15 van de Wet op de 

Collectieve Arbeidsovereenkomst en artikel 3, lid 4 van de Wet op het algemeen verbindend 
en onverbindend verklaren van bepalingen van Collectieve Arbeidsovereenkomsten (Wet 
AVV). Een schadevergoedingsactie kan slechts worden ingesteld nadaat een waarschuwing 
als bedoeld onder a. of b. is gegeven en geen resultaat heeft opgeleverd in de periode 
waarin zulks aangegeven door het bestuur van Raltex had dienen te gebeuren; 

 d. het publiceren van het aanhangig maken van de procedure en/of uitspraak als bedoeld 
onder c. 

 
 

ARTIKEL 9 
Slotbepalingen 

 
De regeling laat een beslissing van de rechter omtrent het twistgeding onverlet. 
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BIJLAGE 7 

STATUTEN STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR LINNENVERHUUR- 
EN WASSERIJBEDRIJVEN EN VOOR TEXTIELREINIGINGSBEDRIJVEN  

 

Artikel 1 

Naam, zetel, tijdsduur 

De Stichting draagt de naam: Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor Linnenverhuur- en 

Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven (bij verkorting genaamd: Stichting O & O Fonds) 

hierna te noemen: het O&O-Fonds. Het O&O-Fonds is opgericht voor onbepaalde tijd en gevestigd 

te Tilburg. 
  
 
Artikel 2 
Doel 
 
1. Het O&O-Fonds heeft ten doel het bevorderen van scholing van werknemers in de branche 

teneinde de kennis en/of vaardigheden van de werknemers noodzakelijk voor de uitoefening 
van huidige en/of toekomstige functies in de bedrijfstak, vallende onder de bepalingen van de 
Collectieve Arbeidsovereenkomst Textielverzorging (verder te noemen: CAO), te 
bewerkstelligen respectievelijk te verhogen. 

2.  Het O&O-Fonds tracht dit doel te bereiken door het geheel of gedeeltelijk financieren van 
kosten voortvloeiende uit de volgende activiteiten: 
a. de ontwikkeling en actualisering van opleidingen en cursussen gericht op  

- de vergroting van vaktechnische en in samenhang daarmee vereiste algemene 
maatschappelijke kennis   

 - verbetering van Nederlandse taalvaardigheid op de werkvloer 
b. het (doen) uitvoeren van de onder a. genoemde opleidingen en cursussen onder de 

voorwaarden en nadere omschrijving zoals opgenomen in de reglementen; 
c. het bevorderen van deelname aan door het O&O-Fonds erkende opleidingen en cursussen 

onder de voorwaarden en nadere omschrijving zoals opgenomen in de reglementen; 
d. informatie vergaren en verstrekken omtrent overheidssubsidieregelingen. 
 

Artikel 3 
Bestuur 
 
Het bestuur van het O&O-Fonds is paritair samengesteld en bestaat uit vertegenwoordigers van de 
werkgeversorganisaties en de werknemersorganisaties bij de CAO. 
 
Artikel 4 
Benoeming van de leden van het bestuur 
 
1. Het bestuur van het O&O-Fonds bestaat uit 4 leden, waarvan worden benoemd:  

 - één lid door de Federatie Textielbeheer Nederland (FTN) 
 -  één lid door de Nederlandse vereniging van Textielreinigers NETEX (Netex) 
 -  één lid door FNV  
 -  één lid door CNV Vakmensen. 
2. Voor elk lid kan een plaatsvervangend lid worden benoemd. De plaatsvervangende leden hebben 

slechts stemrecht voor zover het lid waarvoor zij plaatsvervanger zijn, niet aanwezig is. 

3. Benoeming van een (plaatsvervangend) lid geschiedt voor 3 jaar volgens een rooster. 

4. Indien het aantal leden daalt beneden het voorgeschreven aantal blijft het bestuur bevoegd, maar 

neemt onverwijld maatregelen tot aanvulling. 

5. De in lid 1 genoemde organisaties hebben te allen tijde het recht de door haar benoemde 

(plaatsvervangende) leden te ontslaan. 

6. In de vacature, welke conform het voorgaande lid is ontstaan, wordt voorzien door de organisatie 

die het vorige bestuurslid heeft ontslagen. 
 
Artikel 5 
Einde bestuurslidmaatschap 
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Het plaatsvervangend bestuurslidmaatschap eindigt: 
a.  op het moment dat de organisatie die het betreffende bestuurslid heeft benoemd niet langer partij 

is bij de CAO; 
b. door schriftelijk bedanken 
c. door ontslag als bedoeld in artikel 4 lid 6 
d. door ontslag door de rechtbank 
e. door verklaring in staat van faillissement 
f.  door aanvrage van surseance van betaling 
g. door onder curatele-stelling 
h. door overlijden. 
 
Artikel 6 
Bevoegdheid bestuur 
 
1. Het bestuur is binnen de grenzen van het doel van het O&O-Fonds zelfstandig bevoegd tot het 

verrichten van alle handelingen en het sluiten van alle overeenkomsten het O&O-Fonds 
betreffende. 

2. Het bestuur kan ter uitvoering van haar taken reglementen vaststellen. Een reglement mag geen 
bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of de statuten. 

3. Vaststelling van reglementen behoeft voorafgaande goedkeuring van het bestuur van de Stichting 
Raad voor Arbeidsverhoudingen Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en 
Textielreinigingsbedrijven hierna te noemen: Raltex 

 
Artikel 7 
Voorzitter 
 
1. Het bestuur wijst elk kalenderjaar uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter aan, met 

dien verstande dat indien het voorzitterschap wordt vervuld door één van de leden uit de 
werkgeversorganisaties, het vice-voorzitterschap wordt bekleed door één van de leden uit de 
werknemersorganisaties en omgekeerd. 

2. Het voorzitterschap en vice-voorzitterschap zal ieder kalenderjaar wisselen. 
 
Artikel 8 
Secretaris 
 
Het bestuur kan de uitvoering van de taken van het secretariaat van het O&O-Fonds alsmede van 
andere nader te bepalen taken opdragen aan een onafhankelijke instelling of persoon die het 
vertrouwen geniet van de in artikel 3 genoemde organisaties, alles onder de verantwoordelijkheid van 
het bestuur. De kosten in deze zijn voor rekening van het O&O-Fonds. 
 
Artikel 9 
Administrateur 
 
Het administratief en geldelijk beheer wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur en met 
inachtneming van een door het bestuur vastgestelde instructie gevoerd door een door het bestuur tot 
wederopzegging schriftelijk benoemde administrateur. 
 
Artikel 10 
Bestuursvergaderingen 

 
1. Het bestuur vergadert tenminste één keer per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of tenminste 

twee bestuursleden dit nodig achten. 
2. De wijze en de termijn van oproeping worden bij bestuursbesluit geregeld. 

3. Volgens daartoe door het bestuur vast te stellen regelen genieten de (plaatsvervangende) leden 

een vergoeding voor reiskosten alsmede een vacatie ten laste van de Raltex voor het bijwonen 

van vergaderingen of daarmee gelijk te stellen bijeenkomsten. 

 
 
Artikel 11 
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Besluitvorming 
 
1. Het bestuur kan geen besluiten nemen, indien niet tenminste één van de door 

werkgeversorganisaties en één van de door de werknemersorganisaties aangewezen 
bestuursleden aanwezig is. 

2. Ieder lid van werkgeverszijde heeft steeds zoveel stemmen als die van de aanwezigen van 
werknemerszijde en omgekeerd. 

3. Besloten wordt bij gewone meerderheid van stemmen. 
4. Bij staking van stemmen wordt het voorstel in de volgende vergadering opnieuw aan de orde 

gesteld. Staken de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
5. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Indien over de aard van het 

onderwerp twijfel bestaat, beslist de voorzitter. 
6. Het bestuur kan ook buiten vergaderingen rechtsgeldige besluiten nemen. Dit geschiedt 

schriftelijk en met algemene stemmen. Het bepaalde in lid 4 en lid 5 is daarbij van 
overeenkomstige toepassing. 

 Een buiten vergadering genomen besluit staat gelijk met een besluit dat in een 
bestuursvergadering wordt genomen en wordt ten behoeve 

 van de verslaglegging in de eerstvolgende bestuursvergadering bekrachtigd. 
 
Artikel 12 
Geheimhouding 
 
De leden van het bestuur, alsmede de secretaris en de administrateur zijn tot geheimhouding verplicht 
omtrent alle aangelegenheden welke hen ter kennis komen en waarvan de voorzitter geheimhouding 
heeft opgelegd, dan wel waarvan zij het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen. 
 
Artikel 13 
Vertegenwoordiging 
 
1.  Het O&O-Fonds wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur of door de 

voorzitter en vice-voorzitter gezamenlijk. 
2. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan derden om het 

O&O-Fonds binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 
 
Artikel 14 
Commissies 
 
1. Het bestuur kan bepaalde onderdelen van haar taak onder haar verantwoordelijkheid delegeren 

aan door haar in te stellen permanente commissies of commissie ad hoc. 
2. De commissies zullen paritair zijn samengesteld uit de werkgevers- en werknemersorganisaties 

bij de CAO. 
 

 Artikel 15 
 Geldmiddelen 
 
 De geldmiddelen van het O&O-Fonds bestaan uit: 

a. de bijdrage van Raltex; 

b. andere inkomsten en toevallige baten. 
  
 

Artikel 16 
Besteding der gelden 
 
1. De ter beschikking gekomen gelden zullen door het O&O-Fonds worden aangewend ter 

bestrijding van de kosten voortvloeiend uit de activiteiten genoemd in artikel 2 lid 2. 
2. Met betrekking tot de besteding van de aangevraagde gelden zijn subsidieverzoekende 

instellingen verplicht om vooraf een, volgens de in artikel 2 lid 2 bedoelde 
activiteiten/bestedingsdoelen gespecificeerde, begroting bij het bestuur in te dienen. 

3. De toewijzing van gelden geschiedt telkens voor één jaar. 
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4.  Een subsidieverzoekende instelling dient jaarlijks een, door een registeraccountant of 
accountant-administratieconsulent met certificerende bevoegdheid gecontroleerde, verklaring 
te overleggen over de besteding van de gelden. Deze verklaring dient (tenminste) 
gespecificeerd te zijn volgens de in artikel 2, lid 2 bedoelde activiteiten/bestedingsdoelen.  

 
Artikel 17 
Begroting, rekening en verantwoording 
 
1. Het bestuur ontwerpt jaarlijks uiterlijk in de maand december een begroting van ontvangsten en 

uitgaven voor het komende. boekjaar. Het boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar. 
2.  De ontwerpbegroting bevat: 
 a. de inkomsten uit de bijdrage van Raltex; 

b. de kosten van het O&O-fonds gespecificeerd volgens de in artikel 2, lid 2 bedoelde 

activiteiten/bestedingsdoelen. 
3.. De kosten van werkzaamheden van derden ten behoeve van het O&O-Fonds worden bepaald 

aan de hand van de door deze derden overeenkomstig artikel 16 lid 2 opgestelde en door het 
O&O-fonds goedgekeurde begrotingen. 

4 De ontwerpbegroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur van Raltex en wordt niet 
eerder dan een maand daarna door het bestuur vastgesteld. 

5. De begroting zal ten kantore van het O&O-fonds ter inzage worden gelegd tot éen jaar na de 
datum waarop deze is vastgesteld en op aanvraag en tegen betaling van de daaraan verbonden 
kosten worden toegezonden aan werkgevers en werknemers in de branche. 

6. Uiterlijk voor 1 april legt de administrateur aan het O&O-fonds rekening en verantwoording af 
over het door hem gevoerde beheer in het afgelopen boekjaar. Uit de verantwoording dient te 
blijken dat de uitgaven zijn gespecificeerd conform de in artikel 2 lid 2 genoemde 
bestedingsdoelen/activiteiten. Dit geschiedt in een jaarrekening -welke vergezeld dient te zijn van 
een verklaring waaruit blijkt dat uitgaven zijn gespecificeerd conform de in artikel 2 lid 2 
genoemde bestedingsdoelen/activiteiten -van een door het bestuur aan te wijzen externe 
registeraccountant of accountant-administratieconsulent met certificerende bevoegdheid. De van 
derden ontvangen verklaringen als bedoeld in artikel 16 lid 4 maken geïntegreerd onderdeel uit 
van de jaarrekening 

7. Het bestuur stelt de jaarrekening uiterlijk 1 juli vast. 
8. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door het bestuur strekt tot décharge van de 

administrateur. 
9. De rekening en verantwoording met een verklaring van de externe registeraccountant of 

accountant-administratieconsulent met certificerende bevoegdheid wordt overeenkomstig de 
wettelijke bepalingen jaarlijks gepubliceerd en voor 1 juli ter kennis gebracht van de in artikel 4 
genoemde werkgevers- en werknemersorganisaties en bij het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. De vorenbedoelde stukken zullen ten kantore van het O&O-Fonds en op één 
of meer door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te wijzen plaatsen ter 
inzage worden gelegd tot één jaar na de datum waarop zij zijn vastgesteld en op aanvraag en 
tegen betaling van de daaraan verbonden kosten worden toegezonden aan werkgevers en 
werknemers in de branche. 

 
Artikel 18 
Handhaving en wijziging van statuten en reglementen, ontbinding 
 
1. Het bestuur waakt voor handhaving van de statuten en eventuele reglementen. 
2. Het bestuur is bevoegd tot wijziging van de statuten en eventuele reglementen. 
3. Besluiten tot wijziging van de statuten en reglementen , tot het aangaan van een fusie en tot 

ontbinding van het O&O-Fonds kunnen slechts worden genomen met algemene stemmen in een 
vergadering waarin tenminste drievierde der bestuursleden aanwezig is. 

4. In afwijking van het bepaalde in het derde lid kan een besluit tot wijziging van de statuten en 
reglementen schriftelijk door het bestuur worden genomen. Bij schriftelijke besluitvorming dienen 
alle leden van het bestuur hun stem uit te brengen en dient het besluit met algemene stemmen te 
worden genomen. 

 Indien door één of meer leden van het bestuur bezwaar wordt gemaakt tegen de schriftelijke 
voorlegging of tegen het voorgelegde ontwerpbesluit dient het besluit te worden genomen in een 
vergadering van het bestuur. 
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5. Ontbinding van het O&O-Fonds kan uitsluitend na het expireren van de algemeen 
verbindendverklaring van de CAO. Het O&O-Fonds wordt bovendien ontbonden als het doel van 
het O&O-Fonds is bereikt of niet meer kan worden bereikt.  

6. Het besluit tot ontbinding duidt tevens de bestemming van een eventueel batig saldo aan, welke 
zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de Raltex. 

 
Artikel 19 
Slotbepalingen 
 
In gevallen waarin deze statuten of reglementen niet voorzien, beslist het bestuur. 
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BIJLAGE 8 

Uitkeringsreglement van de Stichting O&O-Fonds 
 
 

ARTIKEL 1 
Definities 

 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
1. CAO: 
 collectieve arbeidsovereenkomst Textielverzorging; 
 
2. Werkgever: 
 de werkgever als bedoeld in artikel 1 lid 3 CAO; 
 
3. Werknemer: 
 de werknemer als bedoeld in artikel 1 lid 4 CAO; 
 
4. O&O-Fonds:  
 Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor Linnenverhuur- en wasserijbedrijven en voor 

textielreinigingsbedrijven; 
 
5. Huishoudelijk reglement:  
 het huishoudelijk reglement van het O&O-Fonds; 
 
6. Erkende opleiding:  
 opleiding waarvan het bestuur overeenkomstig artikel 2 van het huishoudelijk reglement heeft 

vastgesteld dat deze voor een vergoeding voor werknemer en/of werkgever in aanmerking 
komen; 

 
7. Cursist:  
 werknemer die deelneemt aan een erkende opleiding; 
 
8. Raltex:  
 de Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen voor de Linnenverhuur- en wasserijbedrijven en 

voor textielreinigingsbedrijven; 
 
9. Administrateur:  
 de administrateur van de Stichting Raltex. 
 
 

ARTIKEL 2 
Erkende opleiding 

 
Als erkende opleidingen zijn aangemerkt: 
De Basisopleiding Wasserijen en de cursussen ‘Procestechniek’, ‘Detacheren’, ‘Textielwarenkennis’, 
‘Persen en strijken’, ‘PER en KWL’, 'Natreiniging', ‘Code van de Textielreiniger’, 'Nederlands op de 
werkvloer, 'Vakbekwaamheid chauffeur', 'Casemanagement bij verzuim en re-integratie' en 
Verzuimgesprekken voeren' verzorgd door de Stichting Trainingscentrum Textielverzorging gevestigd 
te Ophemert (verder te noemen: TCT). 
 

 
ARTIKEL 3 

Verletkostenvergoeding 
 
1. Door of namens het O&O-Fonds wordt aan de werkgever een verletkostenvergoeding toegekend 

ter tegemoetkoming in de kosten voortvloeiend uit deelname van een werknemer in dienst van 
werkgever aan een door het bestuur erkende opleiding. 
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2. De verletkostenvergoeding voor de basisopleiding wasserijen bedraagt € 50 per cursist per 
dagdeel tot een maximum van 5 dagdelen per cursist. 

 
3. De verletkostenvergoeding voor de overige door TCT verzorgde opleidingen bedraagt € 50 per 

cursist per dagdeel tot een maximum van 4 dagdelen per cursist per opleiding. 
 
 

ARTIKEL 4 
Algemene voorwaarden voor toekenning van de verletkostenvergoeding 

 
1. De verletkostenvergoeding wordt uitsluitend toegekend indien en voor zover: 
 a. De werkgever als zodanig geregistreerd is bij (de administrateur) van de Stichting Raltex; 
 b. De werkgever aan zijn betalingsverplichtingen jegens Stichting Raltex voldaan heeft;  
 c. De werknemer deelgenomen heeft aan een of meerdere dagdelen die de opleiding omvat, 

blijkend uit de door TCT bijgehouden en door docent en werknemer ondertekende 
presentielijst; 

 d. De werknemer door de werkgever bij TCT is aangemeld voor de opleiding door middel van 
inzending van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, dat door het 
bestuur van het O&O-fonds is goedgekeurd; 

 e. De werkgever de aan TCT verschuldigde opleidingskosten voldaan heeft; 
 f. Jaarlijks kan door de Stichting Raltex een maximum aantal toekenningen volgens artikel 3 lid 

2 en lid 3 worden vastgesteld. Dit met in achtneming van de beschikbare geldmiddelen. 
 
2. In geval van dreigende overschrijding van het in artikel 3 lid 4 en lid 5 genoemde maximaal aantal 

toekenningen is de datum van deelname aan het laatste dagdeel van de opleiding en vervolgens 
de datum van ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier 
bepalend.  

 
3. Het recht op toekenning van de verletkostenvergoeding vervalt, indien de werkgever tot op de 

datum van het laatste dagdeel van de opleiding in gebreke is gebleven ten aanzien van het 
verschaffen van de op het aanmeldingsformulier voorgeschreven informatie of betaling van het 
cursusgeld. 

 
 

ARTIKEL 5 
Betaling van de verletkostenvergoeding ten aanzien van de door TCT verzorgde Basisopleiding 

Wasserijen 
 

1. De verletkostenvergoeding die overeenkomstig artikel 4 is toegekend, wordt namens het O&O-
Fonds door TCT aan de werkgever betaald. 

 
2. De verletkostenvergoeding wordt in beginsel binnen twee maanden na deelname aan het laatste 

dagdeel van de opleiding uitbetaald. 
 
3. De verletkostenvergoeding zal nimmer rentedragend zijn ten laste van het O&O-Fonds. 
 
 

ARTIKEL 6 
Controle 

 
Werkgevers en TCT zijn verplicht alle gegevens of inlichtingen te verschaffen, alsmede elke 
medewerking te verlenen, die noodzakelijk of gewenst worden geacht door personen of instellingen 
die door of namens het O&O-Fonds zijn belast met de controle op de naleving van het gestelde in dit 
reglement. 
 

 
ARTIKEL 7 

Onvoorziene gevallen 
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In onvoorziene gevallen beslist het bestuur mits daarbij niet in strijd wordt gehandeld met dit 
reglement. 
 
 

ARTIKEL 8 
In werkingtreding 

 
Dit reglement is in werking getreden op 1 januari 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 9 
Huishoudelijk Reglement van de Stichting O&O-Fonds 

 
 

ARTIKEL 1 
Definities 

 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
1. CAO:  
 collectieve arbeidsovereenkomst Textielverzorging; 
 
2. Werkgever:  
 de werkgever als bedoeld in artikel 1 lid 3 CAO; 
 
3. Werknemer:  
 de werknemer als bedoeld in artikel 1 lid 4 CAO; 
 
4. O&O-Fonds:  
 Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor linnenverhuur- en wasserijbedrijven en voor 

textielreinigingsbedrijven; 
 
5. Uitkeringsreglement:  
 uitkeringsreglement van het O&O-Fonds;: 
 
6. Bestuur:  
 het bestuur van het O&O-Fonds; 
 
7. Uitvoerder:  
 de scholingsinstelling die in opdracht  en voor rekening van het O&O-fonds opleidingen 

organiseert en uitvoert; 
 
8. Erkende opleiding:  
 opleiding waarvan het bestuur overeenkomstig artikel 2 van dit reglement heeft vastgesteld dat 

deze voor een vergoeding voor werknemer en/of werkgever in aanmerking komen; 
 
9. Raltex:  
 de Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen voor de linnenverhuur- en wasserijbedrijven en voor 

textielreinigingsbedrijven; 
 
 

ARTIKEL 2 



 
 
 

 
 
 

22 

Vergoeding aan werkgever en/of werknemer 
 
1. Door of namens het O&O-fonds kan aan de werkgever een vergoeding worden toegekend ter 

tegemoetkoming in de kosten voortvloeiend uit deelname van een werknemer in dienst van 
werkgever aan een hiervoor in aanmerking komende opleiding. 

2. Door of namens het O&O-fonds kan aan de werknemer een vergoeding worden toegekend 
wegens deelname aan en/of succesvol afronden van een hiervoor in aanmerking komende 
opleiding. 

 
3. Het bestuur stelt jaarlijks vast: 
 a. Ten aanzien van welke opleiding(en) een vergoeding wordt toegekend; 
 b. De hoogte van de vergoeding; 
 c. Het maximaal aantal werknemers ten aanzien waarvan de vergoeding wordt toegekend; 
 d. Nadere voorwaarden ten aanzien van het toekennen van de vergoeding. 
 
4. Hetgeen overeenkomstig lid 3 is vastgesteld, wordt vastgelegd in het uitkeringsreglement. 
 
 

ARTIKEL 3 
Erkende opleiding 

 
1. Een scholingsinstelling of werkgever die opleidingen verzorgt voor werknemers kan het bestuur 

verzoeken een of meerdere opleidingen aan te merken als erkende opleiding(en); 
 
2. Een verzoek als bedoeld in lid 1 dient te worden aangevraagd door inzending van formulieren 

waarvan de modellen door het bestuur zijn vastgesteld, onder bijvoeging van de naar het oordeel 
van het bestuur benodigde stukken. 

 
3. Op basis van een aanvraag als bedoeld in lid 2 neemt het bestuur uiterlijk binnen twee maanden 

een beslissing. Deze termijn kan eenmaal met twee maanden worden verlengd.  
 
4. Heeft het bestuur binnen deze termijn geen beslissing genomen, respectievelijk niet op andere 

wijze deze aanvraag behandeld, dan kan deze worden beschouwd als te zijn afgewezen. 
 
5. Bij de beslissing zal het bestuur o.m. de aard, duur, kwaliteit en kosten van de opleiding en de 

doelgroep waarop de opleiding zich richt in beschouwing nemen. 
 
6. Van de beslissing zal de aanvrager schriftelijk in kennis worden gesteld. 
 
7. Indien het bestuur het verzoek geheel of gedeeltelijk honoreert, zijn lid 3 en lid 4 van artikel 2 van 

toepassing. 
 

ARTIKEL 4 
Kostenvergoeding uitvoerder 

 
1. Het bestuur van het O&O-fonds stelt jaarlijks vast: 
 a. Of en zo ja, welke opleidingen(en) in opdracht en voor rekening van het O&O-fonds 

worden georganiseerd en uitgevoerd ; 
 b. Welke scholingsinstelling(en) in opdracht van het O&O-fonds de opleiding(en) 

uitvoert(en); 
 c. De hoogte van de door uitvoerder bij werkgever en/of werknemer in rekening te brengen 

cursuskosten van de opleiding(en); 
 d. De hoogte van de eventueel toe te kennen vergoedingen aan werkgever en/of 

werknemer en de voorwaarden waaronder deze worden toegekend; 
 e. Het opleidingsvolume: het maximum aantal te verzorgen opleidingen c.q. het maximum 

aantal werknemers dat deel zal  nemen aan de opleiding(en). 
 Nadere voorwaarden waaronder de opleiding(en) worden uitgevoerd. 
 
2. Na goedkeuring door het bestuur van het door  uitvoerder voorgelegde activiteitenplan en 

kostenbegroting wordt met de uitvoerder een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin 
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voorwaarden worden gesteld ten aanzien van de uitvoering van de activiteiten en de wijze 
waarop en onder welke voorwaarden een voorschot in de kosten zal worden betaald. 

 
3. Indien uitvoerder activiteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur niet, 

slechts gedeeltelijk of niet op de overeengekomen wijze uitvoert of heeft uitgevoerd, kan het 
bestuur verstrekte voorschotten geheel of gedeeltelijk terugvorderen.  

 
4. Uiterlijk één maand na het verstrijken van het kalenderjaar waarop de kosten betrekking hebben, 

overlegt de uitvoerder aan het bestuur een zgn. definitieve realisatie overeenkomstig hetgeen 
daaromtrent in de samenwerkingsovereenkomst is bepaald, vergezeld van een door een 
registeraccountant of accountant-administratieconsulent met certificerende bevoegdheid 
gecontroleerde verklaring over de besteding van de gelden. 

 
5. Uitvoerder is te allen tijde verplicht aan het bestuur alle gegevens en inlichtingen te verschaffen 

die het bestuur noodzakelijk of gewenst acht. 
 
6. Nadat het bestuur haar goedkeuring heeft gegeven aan de in lid 4 bedoelde bescheiden vindt op 

basis hiervan de definitieve afrekening plaats.  
 

ARTIKEL 5 
Onvoorziene gevallen 

 
In onvoorziene gevallen beslist het bestuur mits daarbij niet in strijd wordt gehandeld met dit 
reglement. 

ARTIKEL 6 
Inwerkingtreding 

 
Dit reglement is in werking getreden op 1 januari 2002. 
  



 
 
 

 
 
 

24 

BIJLAGE 10 

 

STATUTEN STICHTING RAAD VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN LINNENVERHUUR- EN 

WASSERIJBEDRIJVEN EN TEXTIELREINIGINGSBEDRIJVEN 

 

Artikel 1 

Naam, zetel, tijdsduur 

 

De Stichting draagt de naam: Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen  Linnenverhuur- en 

Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven, verder te noemen de Raltex. De Raltex is 

opgericht voor onbepaalde tijd en gevestigd te Tilburg. 

 

Artikel 2 

Doel 

 

1.  De Raltex heeft  tot doel goede sociale verhoudingen in de branche te bevorderen, in het 

bijzonder door het geheel of gedeeltelijk doen financieren en subsidiëren van activiteiten 

gericht op het in sociaal-economisch opzicht optimaal functioneren van de bedrijfstakken 

vallende onder de bepalingen van de Collectieve Arbeidsovereenkomst Textielverzorging 

(verder te noemen: CAO). 

2. De Raltex tracht dit doel te bereiken door: 

 a. het ondersteunen en uitvoering geven aan het paritair overleg, niet zijnde CAO-overleg, 

in de textielverzorgingsbranche (verder te noemen: branche); 

 b. het geven van voorlichting en informatie over bepalingen uit de CAO;  

 c. het bevorderen van de naleving van de arbeidsvoorwaarden in de branche en in dit 

kader het, overeenkomstig de in bijlage 2 en bijlage 6 CAO opgenomen procedures, 

adviseren in en beslechten van geschillen betreffende de toepassing van de CAO 

respectievelijk de functie-indeling en het, overeenkomstig het in artikel 57 CAO j.o. 

bijlage 7 opgenomen Reglement, in behandeling nemen en onderzoeken van klachten 

die betrekking hebben op het stelselmatig niet naleven van bepalingen van deze CAO 

en het op grond daarvan opleggen van sancties, alsmede het overeenkomstig bijlage 

12 CAO uitvoeren van controles door het bestuur Raltex bij een gegrond vermoeden 

van niet-naleving van de CAO en het op grond daarvan opleggen van sancties; 

 d. het op grond van artikel 56 CAO en overeenkomstig de in bijlage 8 CAO opgenomen 

klachtenregeling in behandeling nemen en onderzoeken van klachten die betrekking 

hebben op ongewenst gedrag in de textielverzorgingsbranche (verder te noemen: 

branche); 

 e. het verrichten en publiceren van onderzoek naar de beleving en toepassing van 

arbeidsvoorwaarden in de branche en (vergelijkend) onderzoek naar in andere 

bedrijfstakken geldende arbeidsvoorwaarden.  

 f. het verrichten en publiceren van onderzoek naar de gevolgen van door partijen bij het 

CAO-overleg gemaakte afspraken; 

 g. het verrichten en publiceren van onderzoeken op het gebied van en/of het financieren en 

subsidiëren van activiteiten ter verbetering of bevordering van: 

  1. de arbeidsomstandigheden in de branche; 

  2.  het functioneren van medezeggenschapsoverleg en -organen in de onderneming; 

3. waardering van de functies in de branche; 

4. de verdeling van zorgtaken; 

5. de positie van vrouwen in de branche; 

6. het ouderenbeleid in de branche. 

 h.  het financieren en subsidiëren van het beheer en van de in artikel 51 CAO omschreven 

activiteiten van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Linnenverhuur- en 

Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven (O&O-Fonds) 
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 i. het financieren en subsidiëren van het beheer en activiteiten van de  Bedrijfscommissie 

voor Textielreinigingsbedrijven (Bedrijfscommissie) die voortvloeien uit de bij de Wet op 

de Ondernemingsraden aan de Bedrijfscommissie opgedragen taken.  

 j. het op grond van artikel 58 CAO vaststellen van nadere regelingen of afwijkende 

voorwaarden;  

 k. het overeenkomstig artikel 55 lid 2 CAO financieren van vakbondsverlof; 

 l. het (doen) innen van de bijdrage verschuldigd aan de Raltex ter financiering van 

bovengenoemde activiteiten. 

 m. het toezicht houden op en het coördineren van de bestuurlijke activiteiten van de: 

- Stichting Vrijwillig Uittreden voor de Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en 

Textielreinigingsbedrijven (VUW); 

- Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en 

Textielreinigingsbedrijven (O&O-Fonds); 

- Bedrijfscommissie voor Reinigingsbedrijven (Bedrijfscommissie). 

 

Artikel 3 

Bestuur 

 

Het bestuur van de Raltex is paritair samengesteld en bestaat uit vertegenwoordigers van de 

werkgeversorganisaties en de werknemersorganisaties bij de CAO. 

 

Artikel 4 

Benoeming van de leden van het bestuur 

 

1. Het bestuur van de Raltex bestaat uit 4 leden, waarvan worden benoemd:  

 - één lid door de Federatie Textielbeheer Nederland (FTN) 

 -  één lid door de Nederlandse vereniging van Textielreinigers NETEX (Netex) 

 -  één lid door FNV  

 -  één lid door CNV Vakmensen. 

2. Voor elk lid kan een plaatsvervangend lid worden benoemd. De plaatsvervangende leden hebben 

slechts stemrecht voor zover het lid waarvoor zij plaatsvervanger zijn, niet aanwezig is. 

3. Benoeming van een (plaatsvervangend) lid geschiedt voor 3 jaar volgens een rooster. 

4. Indien het aantal leden daalt beneden het voorgeschreven aantal blijft het bestuur bevoegd, maar 

neemt onverwijld maatregelen tot aanvulling. 

5. De in lid 1 genoemde organisaties hebben te allen tijde het recht de door haar benoemde 

(plaatsvervangende) leden te ontslaan. 

6. In de vacature, welke conform het voorgaande lid is ontstaan, wordt voorzien door de organisatie 

die het vorige bestuurslid heeft ontslagen. 

 

Artikel 5 

Einde bestuurslidmaatschap 

 

Het (plaatsvervangend) bestuurslidmaatschap eindigt: 

a. op het moment dat de organisatie die het betreffende bestuurslid heeft benoemd niet langer partij 

is bij de CAO; 

b. door schriftelijk bedanken; 

c. door ontslag als bedoeld in artikel 4, lid 6; 

d. door ontslag door de rechtbank; 

e. door verklaring in staat van faillissement; 

f. door aanvrage van surseance van betaling; 

g.  door onder curatelestelling; 

h.  door overlijden. 
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Artikel 6 

Bevoegdheid bestuur 

 

1. Het bestuur is binnen de grenzen van het doel van de Raltex zelfstandig bevoegd tot het 

verrichten van alle handelingen en het sluiten van alle overeenkomsten de Raltex betreffende. 

2. Het bestuur kan ter uitvoering van haar taken reglementen vaststellen. Een reglement mag geen 

bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of de statuten. 

 

Artikel 7 

Voorzitter 

 

1. Het bestuur wijst elk kalenderjaar uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter aan, met 

dien verstande dat indien het voorzitterschap wordt vervuld door één van de leden uit de 

werkgeversorganisaties, het vice-voorzitterschap wordt bekleed door één van de leden uit de 

werknemersorganisaties en omgekeerd. 

2. Het voorzitterschap en vice-voorzitterschap zal ieder kalenderjaar wisselen. 

 

Artikel 8 

Secretaris 

Het bestuur kan de uitvoering van de taken van het secretariaat van de Raltex alsmede van andere 

nader te bepalen taken opdragen aan een onafhankelijke instelling of persoon die het vertrouwen 

geniet van de in artikel 3 genoemde organisaties, alles onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. 

De kosten in deze zijn voor rekening van de Raltex. 

 

Artikel 9 

Administrateur 

 

Het administratief en geldelijk beheer wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur en met 

inachtneming van een door het bestuur vastgestelde instructie gevoerd door een door het bestuur tot 

wederopzegging schriftelijk benoemde administrateur. 

 

Artikel 10 

Bestuursvergaderingen 

 

1. Het bestuur vergadert tenminste één keer per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of tenminste 

twee bestuursleden dit nodig achten. 

2. De wijze en de termijn van oproeping worden bij bestuursbesluit geregeld. 

3. Volgens daartoe door het bestuur vast te stellen regelen genieten de (plaatsvervangende) leden 

een vergoeding voor reiskosten alsmede een vacatie ten laste van de Raltex voor het bijwonen 

van vergaderingen of daarmee gelijk te stellen bijeenkomsten. 

 

Artikel 11 

Besluitvorming 

 

1. Het bestuur kan geen besluiten nemen, indien niet tenminste één van de door 

werkgeversorganisaties en één van de door de werknemersorganisaties aangewezen 

bestuursleden aanwezig is. 

2. Ieder lid van werkgeverszijde heeft steeds zoveel stemmen als die van de aanwezigen van 

werknemerszijde en omgekeerd. 

3. Besloten wordt bij gewone meerderheid van stemmen. 

4. Bij staking van stemmen wordt het voorstel in de volgende vergadering opnieuw aan de orde 

gesteld. Staken de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
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5. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Indien over de aard van het 

onderwerp twijfel bestaat, beslist de voorzitter. 

6. Het bestuur kan ook buiten vergaderingen rechtsgeldige besluiten nemen. Dit geschiedt 

schriftelijk en met algemene stemmen. Het bepaalde in lid 4 en lid 5 is daarbij van 

overeenkomstige toepassing. 

 Een buiten de vergadering genomen besluit staat gelijk met een besluit dat in een 

bestuursvergadering wordt genomen en wordt ten behoeve van de verslaglegging in de 

eerstvolgende bestuursvergadering bekrachtigd. 

 

Artikel 12 

Geheimhouding 

 

De leden van het bestuur, alsmede de secretaris en administrateur zijn tot geheimhouding verplicht 

omtrent alle aangelegenheden welke hen ter kennis komen en waarvan de voorzitter geheimhouding 

heeft opgelegd, danwel waarvan zij het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen. 

 

Artikel 13 

Vertegenwoordiging 

 

1.  De Raltex wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur of door de voorzitter en 

vice-voorzitter gezamenlijk. 

2. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan derden om de 

Raltex binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 

 

Artikel 14 

Commissies 

 

1. Het bestuur kan bepaalde onderdelen van haar taak onder haar verantwoordelijkheid delegeren 

aan door haar in te stellen permanente commissies of commissie ad hoc. 

2. De commissies zullen paritair zijn samengesteld uit de werkgevers- en werknemersorganisaties 

bij de CAO. 

 

Artikel 15 

Geldmiddelen 

 

De geldmiddelen van de Raltex bestaan uit: 

a. afgezonderd stichtingskapitaal; 

b. bijdragen welke bijdrageplichtigen ingevolge de CAO aan de Raltex verschuldigd zijn. 

 

Artikel 16 

Besteding der gelden 

 

1. De ter beschikking gekomen gelden zullen door de Raltex worden aangewend ter bestrijding 

van de kosten voortvloeiend uit de activiteiten genoemd in artikel 2 lid 2 Statuten. 

2. Met betrekking tot de besteding van de aangevraagde gelden zijn subsidieverzoekende 

instellingen verplicht om vooraf een, volgens de in artikel 2 lid 2 bedoelde 

activiteiten/bestedingsdoelen gespecificeerde, begroting bij het bestuur in te dienen. 

3. De toewijzing van gelden geschiedt telkens voor één jaar. 

4. Een subsidieverzoekende instelling dient jaarlijks een, door een registeraccountant of 

accountant-administratieconsulent met certificerende bevoegdheid gecontroleerde, verklaring 

te overleggen over de besteding van de gelden. Deze verklaring dient (tenminste) 

gespecificeerd te zijn volgens de in artikel 2, lid 2 bedoelde activiteiten/bestedingsdoelen.  
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Artikel 17 

Beleggingen 

 

1. De geldmiddelen als bedoeld in artikel 15 worden - voor zover niet direct bestemd voor de 

uitgaven bedoeld in artikel 18, lid 1 -onder verantwoordelijkheid van het bestuur belegd, met in 

achtneming van in redelijkheid daaraan te stellen eisen van liquiditeit, rendement en 

risicoverdeling. 

2. Gerede gelden worden in rekening-courant gestort bij de administrateur. De titels betreffende 

geldleningen op onderhandse schuldbekentenis worden bewaard in de kluis van de 

administrateur. 

3. Effecten en andere geldswaardige papieren worden in bewaring gegeven bij algemene 

handelsbanken. 

4. Het bestuur zal de kosten van beheer van de geldmiddelen en de wijze van verrekening van die 

kosten vaststellen. 

 

Artikel 18 

Begroting, rekening en verantwoording 

 

1. Het bestuur stelt jaarlijks in  december een begroting van ontvangsten en uitgaven voor het 

komende boekjaar vast. Het boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar. 

2. Deze begroting bevat: 

 a. de inkomsten uit de bijdragen aan de Raltex ingevolge de CAO; 

 b. de kosten van de Raltex gespecificeerd volgens de in artikel 2, lid 2 bedoelde 

activiteiten/bestedingsdoelen. 

3. De kosten van werkzaamheden van derden ten behoeve van de Raltex worden bepaald aan de 

hand van de door deze derden overeenkomstig artikel 16, lid 2 opgestelde en door Raltex 

goedgekeurde begrotingen. 

4. De begroting zal ten kantore van de Raltex ter inzage worden gelegd tot één jaar na de datum 

waarop deze is vastgesteld en op aanvraag en tegen betaling van de daaraan verbonden kosten 

worden toegezonden aan werkgevers en werknemers in de branche. 

5. Uiterlijk voor 1 juni legt de administrateur aan de Raltex rekening en verantwoording af over het 

door hem gevoerde beheer in het afgelopen boekjaar. Uit de verantwoording dient te blijken dat 

de uitgaven zijn gespecificeerd conform de in artikel 2 lid 2 genoemde 

bestedingsdoelen/activiteiten. Dit geschiedt in een jaarrekening - welke vergezeld dient te zijn 

van een verklaring waaruit blijkt dat de uitgaven zijn gespecificeerd conform de in artikel 2 lid 2 

genoemde bestedingsdoelen/activiteiten- van een door het bestuur aan te wijzen externe 

registeraccountant of accountant-administratieconsulent met certificerende bevoegdheid. De van 

derden ontvangen verklaringen als bedoeld in artikel 16 lid 4 maken geïntegreerd onderdeel uit 

van de jaarrekening. 

6. Het bestuur stelt de jaarrekening uiterlijk 1 juli vast. 

7. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door het bestuur strekt tot décharge van de 

administrateur. 

8. De rekening en verantwoording met een verklaring van de externe registeraccountant of 

accountant-administratieconsulent met certificerende bevoegdheid wordt overeenkomstig de 

wettelijke bepalingen jaarlijks gepubliceerd en voor 1 juli ter kennis gebracht van de in artikel 4 

genoemde werkgevers- en werknemersorganisaties en bij het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid. De vorenbedoelde stukken zullen ten kantore van de Raltex en op één of meer 

door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te wijzen plaats(en) ter inzage 

worden gelegd tot één jaar na de datum waarop zij zijn vastgesteld en op aanvraag en tegen 

betaling van de daaraan verbonden kosten worden toegezonden aan werkgevers en werknemers 

in de branche. 

 

Artikel 19 
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Vaststellen en inning bijdrage 

 

De wijze van vaststellen van de hoogte van de bijdrage verschuldigd ingevolge de CAO en de inning 

daarvan geschiedt overeenkomstig de bepalingen van het reglement. 

 

Artikel 20 

Handhaving en wijziging van statuten en reglementen, ontbinding 

 

1. Het bestuur waakt voor handhaving van de statuten en eventuele reglementen. 

2. Het bestuur is bevoegd tot wijziging van de statuten en eventuele reglementen. 

3. Besluiten tot wijziging van de statuten, tot het aangaan van een fusie en tot ontbinding van de 

Raltex kunnen slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin 

tenminste drievierde der bestuursleden aanwezig is. 

4. In afwijking van het bepaalde in het derde lid kan een besluit tot wijziging van de statuten en 

reglementen schriftelijk door het bestuur worden genomen. Bij schriftelijke besluitvorming dienen 

alle leden van het bestuur hun stem uit te brengen en dient het besluit met algemene stemmen te 

worden genomen. 

 Indien door één of meer leden van het bestuur bezwaar wordt gemaakt tegen de schriftelijke 

voorlegging of tegen het voorgelegde ontwerpbesluit dient het besluit te worden genomen in een 

vergadering van het bestuur. 

5. Ontbinding van de Raltex kan uitsluitend na het expireren van de algemeen verbindendverklaring 

van de CAO.  

6. Het besluit tot ontbinding duidt tevens de bestemming van een eventueel batig saldo aan, welke 

zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de Raltex. 

 

Artikel 21 

Slotbepalingen 

 

In gevallen waarin deze statuten of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur. 

 

 

 

 
 BIJLAGE 11 

Reglement Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en 
Textielreinigingsbedrijven 

 
 

ARTIKEL 1 
Definities 

 
1. Linnenverhuur-, wasserij- en textielreinigingsbranche: 
 In Nederland gevestigde ondernemingen of onderdelen van ondernemingen, zoals omschreven 

in de CAO Textielverzorging  
 
2. Werkgever: 
 De persoon (natuurlijke of rechtspersoon) die een bedrijf uitoefent in de linnenverhuur-, wasserij- 

en textielreinigingsbranche. 
 
3. Werknemer: 
  De werknemer als bedoeld in artikel 1 lid 4 CAO.  
 
4. Raltex: 
 De Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en 

Textielreinigingsbedrijven. 
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5. CAO: 
 CAO Textielverzorging. 
 

 
ARTIKEL 2 
Bijdrage 

 
1. De hoogte der bijdrage is een voor elk jaar door het bestuur vast te stellen percentage van de 

bijdragegrondslag met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in artikel 52 van de CAO. 
 
2. De werkgever is verplicht deze bijdrage aan de Raltex te voldoen. 
 
3. De Raltex deelt het te betalen bedrag via de administrateur schriftelijk aan de werkgever mede 

onder vermelding van de termijn waarbinnen de betaling dient te geschieden.  
 
4. De werkgever is verplicht op de tijdstippen, op de wijze en over de tijdvakken als door de Raltex 

bepaald, de gegevens te verstrekken die de Raltex nodig acht om de door de werkgever 
verschuldigde bijdrage of het door de werkgever verschuldigde voorschot te kunnen vaststellen. 

 
5. Indien de werkgever niet, niet tijdig of onvolledig de benodigde gegevens aan de Raltex verstrekt, 

is de Raltex bevoegd de hoogte van de verschuldigde bijdrage of van het verschuldigde 
voorschot naar beste weten zelf vast te stellen. 

 
6. De kosten van het vergaren en verstrekken van de door de Raltex gewenste gegevens komen 

voor rekening van de werkgever. 
 
7. De werkgever is verplicht de voor hem over een kalenderjaar verschuldigde bijdrage te voldoen 

binnen 14 dagen na de dagtekening van de desbetreffende nota van de Raltex. 
 
8. Het bestuur is bevoegd van de werkgever te vorderen, dat deze op door het bestuur vast te 

stellen tijdstippen voorschotten op de verschuldigde bijdrage aan de Raltex zal betalen. 
 
9. De werkgever is verplicht het voorschot te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van de 

desbetreffende nota aan de Raltex. 
 Bij niet tijdige betaling van de voorschottermijn wordt tevens het gehele resterende bedrag van de 

voorschotnota direct opeisbaar. 
 
10. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bijdrage of verschuldigde voorschotbijdrage is de 

werkgever door het enkele verloop van de termijn in gebreke. 
 
11. Wanneer werkgever op grond van lid 10 in gebreke is, is de Raltex bevoegd te vorderen: 
 a. de rente over het verschuldigde bedrag van de dag volgend op de dag dat het verschuldigde 

bedrag had moeten zijn betaald; 
 b. vergoeding van de buitengerechtelijke invorderingskosten, onverminderd de overige kosten 

van vervolging verschuldigd volgens de wet. 
 
12. De rente wordt berekend naar het percentage van de wettelijke rente zoals bedoeld in de 

artikelen 6:119 en 6:120 van het Burgerlijk Wetboek. De buitengerechtelijke invorderingskosten 
worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50. 

 
 

ARTIKEL 3 
Financiering van de doeleinden 

 
1. De ter beschikking gekomen gelden worden gebruikt voor het geheel of gedeeltelijk financieren, 

danwel het subsidiëren van de activiteiten genoemd in de statuten van de Raltex. 
 
2. Het bestuur zal een daartoe strekkend besluit steeds nemen op basis van een verzoek van de 

betrokken instellingen, respectievelijk een besluit van het bestuur zelf tot het doen van 
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activiteiten. Een en ander zal steeds eenmalig of periodiek moeten worden onderbouwd door 
begrotingen op basis waarvan de te verstrekken financiële middelen kunnen worden vastgesteld. 

 
3. De in lid 2 bedoelde instellingen zijn gehouden jaarlijks een door een registeraccountant of 

accountants-administratieconsulent met certificerende bevoegdheid gecontroleerde verklaring te 
overleggen over de besteding van de ontvangen financiële middelen.  

 
 

ARTIKEL 4 
Onvoorziene gevallen 

 
In onvoorziene gevallen beslist het bestuur mits daarbij niet in strijd wordt gehandeld met de statuten 
 
 

ARTIKEL 5 
 

Dit reglement is in werking getreden op 1 juli 1998 en is laatstelijk gewijzigd met ingang van 1 juli 
2002. 
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BIJLAGE 12 
Controlereglement Bestuur Raltex 

Artikel 1 
DEFINITIES 

 
1. Raltex: Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor 

Textielreinigingsbedrijven. 
2. CAO: CAO Textielverzorging. 
3. Bestuur: bestuur van Raltex. 
4. Controleur: de door het bestuur aangewezen organisatie voor uitvoering van controles op naleving 

van de CAO.  
5. Werkgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een bedrijf uitoefent als bedoeld in artikel 1 lid 

1 en lid 2 van de CAO Textielverzorging. 
 

Artikel 2 
TOEZICHT OP NALEVING CAO 

 
1. Het bestuur is ingevolge haar statuten (artikel 50 lid 4c CAO) belast met het toezicht houden op 

de naleving van de CAO. 
2. Het bestuur houdt dit toezicht door onder andere het uitvoeren van controles. 
3. Het bestuur kan de uitvoering van de controles opdragen aan een daartoe aangewezen 

controleur. 
4. De werkgever is verplicht te allen tijde medewerking te verlenen aan de controles. 
 

Artikel 3 
CONTROLES 

 
1. De door het bestuur te houden controles dienen met voldoende waarborgen te zijn omkleed. 
2. Het bestuur kan -bij een gegrond vermoeden van niet-naleving van de CAO- besluiten tot het 

houden van een controle. Het bestuur bepaalt wanneer van een dergelijk vermoeden sprake is en 
kan daartoe nadere regels stellen. 

3. De (her)controle kan bestaan uit: 
a. een controle in de vorm van onderzoek ten kantore van de werkgever 
b. een schriftelijke controle, waarbij de werkgever nader aan te geven administratieve bescheiden 
aan de controleur verstrekt. 

4. Voorafgaand aan de (her)controle informeert het bestuur de werkgever op welke 
onderdelen/artikelen van de CAO, en over welke periode, de naleving van de CAO gecontroleerd 
gaat worden. 

5. Controle ter plaatse kan alleen plaatsvinden met instemming van de werkgever. Bij het ter plaatse 
controleren van de werkgever dient minimaal 4 weken voor aanvang van een controle, aan de 
werkgever te zijn gemeld dat er een onderzoek gaat plaatsvinden.  

6. De controleur kondigt haar controles bij de werkgever schriftelijk aan onder vermelding van datum 
en plaats van het onderzoek. 

7. Bij schriftelijk onderzoek van de controleur, wordt de werkgever op duidelijke wijze meegedeeld 
welke gegevens hij binnen welke termijn aan de controleur beschikbaar dient te stellen. 

8. De werkgever wordt in staat gesteld zijn reactie te geven op de uitkomsten van de controle. 
9. De controleur legt de uitvoering van de controle en de uitkomsten hiervan, schriftelijk vast en 

verstrekt deze vastlegging aan het bestuur. 
 

Artikel 4 
ERNST EN VERWIJTBAARBEID VAN OVERTREDINGEN 

 
1. Het bestuur kan nadere regels stellen inzake het vaststellen van de mate van verwijtbaarheid en 

ernst van overtredingen van de CAO. 
2. Het bestuur beoordeelt de ernst en verwijtbaarheid van bij de controle geconstateerde 

overtredingen van de CAO. 
3. Het bestuur informeert de werkgever, binnen een termijn van drie maanden na afloop van de 

controle over de uitkomsten van deze (her)controle en haar  oordeel inzake de naleving van de 
CAO bepalingen. 
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Artikel 5 

HERCONTROLES 
 
1. Indien de mate van verwijtbaarheid en ernst van de overtreding hiertoe aanleiding geven kan het 

bestuur besluiten een eerste hercontrole te laten uitvoeren. 
2. Afhankelijk van de uitkomst van een eerste hercontrole kan het bestuur besluiten een tweede 

hercontrole te laten uitvoeren. 
3. In geval van een hercontrole zijn de procedurele aspecten zoals genoemd in artikel 3 van dit 

reglement eveneens van toepassing. 
 

Artikel 6 
KOSTEN HERCONTROLE 

 
1. De directe kosten van één of meerdere hercontroles worden door of namens het bestuur 

doorbelast aan de betreffende werkgever. De kosten van een hercontrole worden jaarlijks door het 
bestuur vastgesteld.  
Het bedrag is voor 2011 vastgesteld op € 511,00 exclusief BTW per hercontrole. 

2. De werkgever is verplicht de kosten van een hercontrole te voldoen binnen een maand, gerekend 
vanaf de factuurdatum. 

3. Indien de werkgever niet aan de verplichting in lid 2 van dit artikel voldoet, is de werkgever in 
verzuim en komen de gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten voor zijn rekening; 
dit alles vermeerderd met de wettelijke rente. 

 
Artikel 7 

FORFAITAIRE SCHADEVERGOEDING 
 
1. De bevoegdheid een forfaitaire schadevergoeding in te stellen is door CAO-partijen 

Textielverzorging gedelegeerd aan het bestuur Raltex. Indien een werkgever na ingebrekestelling 
door het of namens het bestuur gedurende tenminste twee weken nalatig blijft de door de 
controleur gevraagde administratieve bescheiden als genoemd in artikel 3 te verstrekken, danwel 
onjuiste gegevens verstrekt, is hij verplicht voor dat enkele feit aan het bestuur een forfaitaire 
schadevergoeding te betalen. De forfaitaire schadevergoeding bedraagt  5% van de loonsom in 
het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de procedure als bedoeld in artikel 3 aanhangig is 
gemaakt met een minimum van € 2.500,00. 

2. De forfaitaire schadevergoeding dient ter dekking van de kosten die door het bestuur zijn gemaakt 
ter zake van het toezicht houden op de naleving van de CAO en ter zake van de aanhangig 
gemaakte procedure. 

3. Het bestuur hoeft niet aan te tonen, dat zij de schade in de omvang als door haar gevorderd, ook 
daadwerkelijk heeft geleden. 

4. Het bestuur kan besluiten geheel of gedeeltelijk af te zien van het vorderen van deze 
schadevergoeding indien, naar het oordeel van het bestuur, bijzondere omstandigheden daartoe 
aanleiding geven. 

 
Artikel 8 

SANCTIE 
 
1. De bevoegdheid een schadevergoedingsactie in te stellen -als bedoeld in artikel 15 van de Wet op 

de Collectieve Arbeidsovereenkomst (Wet CAO) en artikel 3 lid 4 van de Wet op het algemeen 
verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van Collectieve Arbeidsovereenkomsten 
(Wet AVV)- is door CAO-partijen Textielverzorging gedelegeerd aan het bestuur Raltex.  

2. Het bestuur heeft de bevoegdheid een schadevergoedingsactie als bedoeld in lid 1 in te stellen 
indien er volgens het bestuur sprake is van het stelselmatig niet naleven van de CAO. Daarvan is 
sprake indien het bestuur na tenminste twee hercontroles concludeert dat de werkgever de CAO 
inhoudelijk niet naleeft en indien het bestuur concludeert dat de geconstateerde overtredingen na 
de tweede hercontrole niet zijn beëindigd 

3. Een schadevergoedingsactie als bedoeld in dit artikel kan worden ingesteld twee weken nadat de 
werkgever schriftelijk over dit besluit van het bestuur op de hoogte is gesteld. 

4. Het bestuur kan besluiten tot publicatie van het aanhangig maken van de procedure als bedoeld in 
dit artikel. 
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Artikel 9 

HARDHEIDSCLAUSULE 
 
In de gevallen, waarin de toepassing van dit reglement tot onvoorziene onbillijkheden leidt, kan het 
bestuur een beslissing nemen in afwijking van de bepalingen in dit reglement. 

  
 


