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ONDERHANDELINGSRESULTAAT VGT-CAO  

Op 14 juli 2015 is tussen FNV Handel, CNV Dienstenbond en de Vereniging Grootwinkelbedrijven in 

Textiel (VGT) een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor de VGT-leden die onder 

de werkingssfeer van de cao vallen. Het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de 

achterbannen van betrokken partijen. 

 

De inhoud van het onderhandelingsresultaat is onderstaand weergegeven. 

 

1. Omzetten van de arbeidsvoorwaardenregeling naar een cao 

De arbeidsvoorwaardenregeling van de VGT van september 2013 wordt met ingang van  

1 augustus 2015 omgezet naar een rechtsgeldige cao tussen VGT en vakbonden zoals 

genoemd in dit akkoord. Binnen de looptijd van dit cao-akkoord zullen partijen afspraken 

maken over de harmonisatie van de bestaande arbeidsvoorwaarden van medewerkers in 

dienst vóór 1 augustus 2015 die tot voorheen vielen onder de VGT-cao of waarop de 

arbeidsvoorwaardenregeling van de VGT van september 2013 van toepassing was. Hierover 

zullen in overleg met betrokken vakorganisaties dan wel de OR afspraken worden gemaakt om 

zorgvuldige overgang naar de nieuwe cao vorm te geven. 

 

2. Looptijd 

 De cao heeft een looptijd van 8 maanden, van 1 augustus 2015 tot en met 31 maart 2016. 

 

3. Loonaanpassing 

De medewerkers die in dienst waren vóór 1 september 2013 ontvangen, als zij op  

1 augustus 2015 nog in dienst zijn, een eenmalige loonuitkering. De hoogte van de 

loonuitkering bedraagt 1,5% berekent over het primaire uurloon verdiende loon in 2014, met 

een minimum van € 350,- voor fulltime medewerkers van 23 jaar en ouder. 

(Omdat dit minimum geldt voor medewerkers die zijn ingeschaald in de loonschaal van 23 jaar 

en ouder, zal het bureau een staffel aanleveren voor de medewerkers van 15 tot en met 22 

jaar, zodat ondernemingen de eenmalige loonuitkering hiervan kunnen afleiden.) 

Medewerkers die parttime werken ontvangen de eenmalige loonuitkering naar rato.  

 

4. Gezamenlijk onderzoek naar een nieuwe toeslagensystematiek in relatie tot 

inconveniëntie 

Partijen doen gezamenlijk onderzoek naar de wensen over en behoeften van medewerkers en 

werkgevers inzake de toekenning van toeslagen als compensatie voor inconveniëntie en de 

toeslag voor het werken op zon- en feestdagen in het bijzonder. Hierbij worden afspraken 

gemaakt waarmee de toeslag op zondag verlaagd wordt in samenhang met de verhoging van 

het loon van jongeren. Dit onderzoek is uiterlijk 31 oktober 2015 gereed. 

Hierbij wordt ook gekeken naar de effecten voor de inkomenspositie van jongeren en daarbij 

wordt de discussie over verhogen van jeugdlonen eveneens betrokken. Partijen streven ernaar 

om met ingang van 1 april 2016 met onder punt 4 genoemde (ver)nieuwe(nde) afspraken te 

komen.  

 

De wens is en blijft daarnaast om voor de gehele modedetailhandel tot eensluidende 

afspraken te komen, zodat concurrentie op arbeidsvoorwaarden tot het verleden behoort.  
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5. Aanpassing artikel 4.3 en 4.4. van de arbeidsvoorwaardenregeling  

Aanpassing artikel beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij bereiken  

van de AOW-leeftijd 

5.1 De bepaling in artikel 12 van de VGT-cao wordt zodanig aangepast dat de 

arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Hierbij wordt rekening 

gehouden met de verplichtingen die het gevolg zijn van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. 

Hiermee wordt voorkomen dat medewerkers geconfronteerd worden met een gat tussen de 

ingangsdatum van de AOW en hun aanvullend pensioen en het loon dat wordt verkregen 

vanuit arbeid. Dit wordt doorgevoerd in de nieuwe cao. 

5.2 Aanpassing van artikel 4.3 

Ten aanzien van de arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd worden de voorwaarden 

aangepast aan de Wet Flex en Zekerheid zoals die vanaf 1 juli 2015 van toepassing is. 

5.3 Vervallen artikel 18.4 

5.4 Gewijzigde wetgeving per 1 januari 2012 dat je tijdens je ziekte volledig vakantiedagen 

opbouwt en niet alleen in de laatste 6 maanden Doorstroming van functiegroep 1 naar 2 

De doorstroming van functiegroep 1 naar functiegroep 2 (nu vastgesteld op zes maanden) 

wordt verhoogd met zes maanden tot één jaar. Bedrijven krijgen zelf de gelegenheid om het 

moment van overgang te bepalen binnen de looptijd van deze cao. 

 

6. Overige onderwerpen voor de nieuwe cao 

 Bij de gesprekken over aanpassing van de cao zal eveneens gesproken worden over de 

uitwerking van het in 2013 gesloten Sociaal Akkoord met betrekking tot het 3e jaar WW; 

 Conform eerdere toezeggingen hieromtrent zal de VGT meewerken aan het tot stand 

brengen van een A&O-fonds voor de sector waarbij besteding van de gelden o.m. ingezet 

kan worden voor het doen van onderzoek naar de protocolafspraken uit deze cao; 

 Partijen starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de afloop van de cao; 

 Partijen zullen deze cao na akkoord over de tekst aanmelden bij het ministerie van SZW; 

 Communicatie aan de achterban wordt nader afgestemd, waarbij partijen elkaar 

informeren.  

 

 

 

 


