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Textielverzorging 2016/2017
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen
 
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 

12 december 2016 tot wijziging van het besluit tot algemeen 

verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve 

arbeidsovereenkomst Textielverzorging

UAW Nr. 11824

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van de Raltex namens partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereen-
komst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van gewijzigde bepalingen van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst;

Partijen ter ener zijde: Nederlandse Vereniging van Textielreinigers en de Federatie Textielbeheer 
Nederland;

Partijen ter andere zijde: FNV en CNV Vakmensen.

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 arbeidsovereen-
komst Textielverzorging1 wordt met inachtneming van dictum II als volgt gewijzigd:

A

De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:

Na artikel 24 lid 2 worden nieuwe leden 3 tot en met 5 ingevoegd die komen te luiden:

‘3. Indien de werknemer daar schriftelijk om verzoekt zal de werkgever onder hierna genoemde 
voorwaarden de door de werknemer te betalen jaarcontributie aan de vakbond één maal per jaar 
aan hem vergoeden onder gelijktijdige verlaging van het brutoloon met het bedrag ter grootte van 
die vergoeding.
Deze verplichting van de werkgever geldt alleen indien:
1. deze constructie fiscaal is toegestaan;
2. de werknemer een bewijs van betaling van de contributie aan de werkgever overlegt;
3. de werknemer voor de uitvoering van de verplichting eventueel verder benodigde informatie 

vertrekt

4. De gedifferentieerde WGA-premie wordt, voor zover dit wettelijk is toegestaan, gelijk tussen 
werkgever en werknemer verdeeld, waarbij een werkgever nooit meer dan 0,5% van de procentu-
ele WGA-premie mag verhalen op het nettoloon van de werknemer.

5. Fulltime medewerkers die vallen onder artikel 1 lid 4 van de CAO, ontvangen, indien zij op 
1 september 2016 in dienst zijn/waren, een eenmalige uitkering van € 75,– bruto. Parttime 
medewerkers ontvangen deze uitkering naar rato. Deze uitkering wordt uiterlijk 31 december 2016 
gedaan.’

1 Stcrt. 7 september 2016, nr. 42198.
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Dictum II 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant 
waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

’s-Gravenhage, 12 december 2016

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
De Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes
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