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MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID

AI Nr. 9563

Bijvoegsel Stcrt. d.d. 31-05-2001, nr. 103

ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN
VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET

SCHOENHERSTELLERSBEDRIJF

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelezen het verzoek van de Commissie Collectieve Arbeidsovereen-
komst Schoenherstellers namens de Verenigde Organisatie van Schoen-
makers en de Ondernemersunie in het Schoenambacht als partijen te
ener zijde mede namens de FNV Bondgenoten en de CNV Bedrijven-
bond als partijen te anderer zijde bij de collectieve arbeidsovereenkomst
voor het Schoenherstellersbedrijf, strekkende tot algemeen verbindend-
verklaring van bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;

Overwegende,

dat genoemde collectieve arbeidsovereenkomst in werking is getreden;

dat van het verzoek tot algemeen verbindendverklaring mededeling is
gedaan in de Staatscourant;

dat naar aanleiding van dit verzoek geen schriftelijke bedenkingen zijn
ingebracht;

dat de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst gelden voor
een belangrijke meerderheid van de in de bedrijfstak werkzame perso-
nen;

Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend
en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeids-
overeenkomsten;

Besluit:

Sdu Uitgevers, ’s-Gravenhage 2001 CAO95632001
CAO1932 1



I. Verklaart algemeen verbindend tot en met 31 december 2001 de
navolgende bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het
Schoenherstellersbedrijf alsmede de daarbij behorende statuten en het
reglement van de Stichting Vakantiezegelfonds voor de Schoenmakerij,
zulks met inachtneming van hetgeen onder II, III, IV en V is bepaald:

Artikel 1

Werkingssfeer

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle onder-
nemingen of afdelingen van ondernemingen, waarin het schoen-
herstellersbedrijf wordt uitgeoefend en daardoor vallen onder de wer-
kingssfeer van de Commissie Schoenmakerij van het Hoofdbedrijfschap
Ambachten.

Artikel 2

Definitie

In deze C.A.O. wordt verstaan onder:

1. Schoenmakerij:
De ondernemingen of afdelingen van ondernemingen waarin het
Schoenherstellersbedrijf wordt uitgeoefend en daardoor vallen onder
de werkingssfeer van de Commissie Schoenmakerij van het Hoofd-
bedrijfschap Ambachten.

2. Het Schoenherstellersbedrijf:
De Ondernemingen of afdelingen van ondernemingen waarin gedra-
gen schoeisel wordt hersteld en daardoor vallen onder de werkings-
sfeer van de Commissie Schoenmakerij van het Hoofdbedrijfschap
Ambachten.

3. Werkgever:
Iedere ondernemer met werknemers in het Schoenherstellersbedrijf.

4. Werknemer:
Iedere mannelijke en vrouwelijke werknemer, met inbegrip van leer-
lingen volgens het leerlingenstelsel, in dienst van de werkgever, een
en ander voor zover hij – al dan niet uitsluitend – belast is met de
werkzaamheden verband houdende met het herstellen van gedragen
schoeisel.
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Artikel 4

Verplichtingen van de werkgever

2. De werkgever zal geen werknemers in dienst houden of nemen op
voorwaarden die strijdig zijn met het in deze overeenkomst bepaalde.

3. De werkgever zal alle maatregelen nemen, welke nodig zijn voor de
veiligheid en hygiëne in zijn onderneming. Hieronder mede begre-
pen het verstrekken van informatie aan de werknemer(s) over de
gezondheidsgevaren van chemische stoffen waarmee in de onderne-
ming wordt gewerkt.
Werkgever zal er op toezien, dat machines indien nodig en wense-
lijk op aangepaste hoogte worden gebracht voor de gemiddelde
werknemer. Dit ter voorkoming van o.a. rugklachten. Ook zal de
werkgever er op toezien, dat er een deugdelijke afzuiging is t.b.v.
werknemers die belast zijn met spuiten en verven van schoenen.

4. De werkgever verbindt zich tegenover elk der vakbonden, ingeval
van het voorbereiden en tot stand brengen van fusies met andere
ondernemingen, zich te zullen houden aan de door de S.E.R. vastge-
stelde fusie-gedragsregels.

5. De werkgever zal, indien de bedrijfsomstandigheden zulks toelaten
de werknemer op verzoek van zijn vakbond verzuim met behoud van
loon toestaan voor het deelnemen aan door de bonden te geven
vormings- en scholingsbijeenkomsten.

Artikel 5

Verplichtingen van de werknemer

1. De werknemer is gehouden alle voor hem uit deze overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen te goede trouw na te komen.

2. De werknemer is gehouden de belangen van het bedrijf van de werk-
gever als een goede werknemer te behartigen, ook indien geen uit-
drukkelijke opdracht daartoe is gegeven.

3. De werknemer is gehouden alle hem door of namens de werkgever
opgedragen werkzaamheden, voorzover deze redelijkerwijze van hem
kunnen worden verlangd, zo goed mogelijk uit te voeren en daarbij
alle verstrekte aanwijzingen en voorschriften in acht te nemen. Hij
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zal naar behoren zorg dragen voor de aanwezige machines en mate-
rialen.

4. De werknemer is medeverantwoordelijk voor de orde, veiligheid en
hygiëne in het bedrijf van de werkgever en in dezen gehouden tot
naleving van alle redelijke aanwijzingen en voorschriften.

5. De werknemer is gehouden gedurende de werkdagen van zijn roos-
ter ook buiten de op de arbeidslijst aangegeven uren arbeid te ver-
richten, voor zover de werkgever het in deze overeenkomst en het in
of krachtens de Arbeidswet bepaalde in acht neemt.

8. De werknemer is, behoudens overmacht, verplicht bij plotseling ver-
zuim om welke reden dan ook, daarvan aan de werkgever kennis te
geven, voor doch uiterlijk twee uur na aanvang van de gebruikelijke
werktijd.

9. De werknemer die voornemens is een verbintenis ten aanzien van
’s-Landsverdediging, hulpverlening of ter bescherming van de open-
bare orde, als bedoeld in artikel 7670 lid 5, van het Burgerlijke Wet-
boek, jegens de Overheid aan te gaan, is verplicht daarvan schrifte-
lijk mededeling aan de werkgever te doen.
De werknemer die reeds voor de aanvang van het dienstverband een
verbintenis als in de voorgaande alinea bedoeld is aangegaan, is ver-
plicht daarvan aan de werkgever mededeling te doen.
Een reeds in dienst van de werkgever zijnde werknemer die voor de
datum van inwerkingtreding dezer Collectieve Arbeidsovereenkomst
een verbintenis als hierboven bedoeld, is aangegaan, is verplicht
daarvan binnen 4 weken na de datum van inwerkingtreding aan de
werkgever schriftelijk mededeling te doen.

Artikel 6

Aanneming en ontslag

1. De werkgever is verplicht bij het aangaan van een dienstbetrekking,
een schriftelijke arbeidsovereenkomst ondertekent aan de werknemer
te overhandigen. Waarin tevens de periode van proeftijd is geregeld.

2. De dienstbetrekking eindigt:
a. Na opzegging, tijdens de proeftijd bedoeld in lid 1.
b. Door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 1

maand als de werknemer minder dan 5 dienstjaren heeft bij de
werkgever, van 5 tot 10 dienstjaren 2 maanden, 10 tot 15 dienst-
jaren 3 maanden en15 dienstjaren of meer 4 maanden.

c. In geval van ontslag op staande voet wegens een dringende reden
in de zin van de artikelen 7678 en 7679. B.W.
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d. Door opzegging door de werknemer met een termijn van 1
maand, zonder rekening te houden met het aantal dienstjaren.

e. Bij het bereiken door de werknemer van de pensioengerechtigde
leeftijd.

f. Door het overlijden van de werknemer.

3. De werkgever zal de dienstbetrekking niet opzeggen gedurende de
tijd dat de werknemer ongeschikt is tot het verrichten van arbeid
wegens arbeidsongeschiktheid, tenzij de arbeidsongeschiktheid ten-
minste twee jaren onafgebroken heeft geduurd. Behalve als de werk-
nemer arbeidsongeschikt wordt nadat er ontslag aanvrage is ontvan-
gen door de R.D.A.
Evenmin zal de werkgever de dienstbetrekking opzeggen gedurende
tijd, dat een meerderjarige werknemer verhinderd is de bedongen
arbeid te verrichten omdat hij anders dan met het oogmerk om
krijgsdienst of een andere Overheidsdienst bij wijze van beroep te
verrichten en verplichting naleeft hem opgelegd door de Wet, of
voortvloeiende uit een verbintenis door hem jegens de Overheid aan-
gegaan, ten aanzien van ’s-Landsverdediging of ter bescherming van
de openbare orde.

4. Hetzelfde geldt niet indien een proeftijd is bedongen gedurende
welke ieder der partijen de dienstbetrekking zonder opzegging of
zonder inachtneming van de voor opzegging geldende bepalingen
kan doen eindigen.

Artikel 7

Arbeidsduur en werktijden

2. Bij een 38 urige werkweek.
a. De normale werkweek loopt van maandag tot en met zaterdag en

bedraagt 38 uur. Naar gevoelen kan per bedrijf in overleg met de
werknemer de werkweek tijdelijk worden gewijzigd en wel tus-
sen 1 april en 1 oktober 401⁄2 uur en tussen 1 oktober en 1 april
351⁄2 uur.

b. De normale werktijden voor de werknemers liggen tussen 08.00
uur en 20.00 uur op maandag tot en met vrijdag. En tussen 08.00
uur en 18.00 uur op zaterdag.

c. In afwijking van het in lid 1 van dit artikel bepaalde omtrent de
arbeidsduur kan de arbeidstijd op basis van een short-time-
vergunning vanwege de Arbeidsinspectie worden verkort, echter
niet verder dan tot en met 24 uur per week.
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De werkgever die van een dergelijke vergunning gebruikt maakt,
zal er voor zorgen, dat zijn werknemer(s) van deze arbeidstijd-
verkorting geen loonschade ondervind(en)t.

d. Werkgever is verplicht in overleg met werknemers, een rooster
op te stellen, waarin de 38 urige werkweek verdeeld wordt over
de werkweek.

Artikel 8

Beloning

1. Loonschalen.

Met ingang van 1 januari 2001 gelden de volgende loonschalen

Per week

Loonschaal 1 Loonschaal 2 Loonschaal 3

15 jaar 182,89
16 jaar 210,35
17 jaar 240,82 314,88
18 jaar 277,35 362,77
19 jaar 320,06 410,96 533,12
20 jaar 374,98 471,14 591,50
21 jaar 441,98 531,70 638,22
22 jaar 518,11 595,44 707,86
23 jaar en ouder 609,62 674,31 766,12

na 1 jaar dienstverband 674,31 767,59
na 2 jaar dienstverband 674,31 768,87
na 3 jaar dienstverband 758,09 771,49
na 4 jaar dienstverband 759,38 774,22
na 5 jaar dienstverband 761,98 778,23
na 6 jaar dienstverband 764,74 782,21
na 7 jaar dienstverband 768,72 786,14
na 8 jaar dienstverband 772,71
na 9 jaar dienstverband 776,66

Met ingang van 1 januari 2001 gelden de volgende loonschalen

Per maand

Loonschaal 1 Loonschaal 2 Loonschaal 3

15 jaar 792,52
16 jaar 911,53
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Per maand

17 jaar 1.043,56 1.364,48
18 jaar 1.201,83 1.572,02
19 jaar 1.386,93 1.780,83 2.310,20
20 jaar 1.624,89 2.041,61 2.563,16
21 jaar 1.918,40 2.304,03 2.765,62
22 jaar 2.245,16 2.580,25 3.067,39
23 jaar en ouder 2.641,67 2.922,01 3.319,85

na 1 jaar dienstverband 2.922,01 3.326,20
na 2 jaar dienstverband 2.922,01 3.331,78
na 3 jaar dienstverband 3.285,07 3.343,11
na 4 jaar dienstverband 3.290,65 3.354,95
na 5 jaar dienstverband 3.301,93 3.372,31
na 6 jaar dienstverband 3.313,86 3.389,59
na 7 jaar dienstverband 3.331,14 3.406,59
na 8 jaar dienstverband 3.348,41
na 9 jaar dienstverband 3.365,51

Met ingang van 1 juli 2001 gelden de volgende loonschalen

Per week

Loonschaal 1 Loonschaal 2 Loonschaal 3

15 jaar 187,46
16 jaar 215,61
17 jaar 246,84 322,75
18 jaar 284,28 371,84
19 jaar 328,06 421,23 546,45
20 jaar 384,35 482,92 606,29
21 jaar 453,03 544,99 654,18
22 jaar 531,07 610,33 725,56
23 jaar en ouder 624,86 691,17 785,27

na 1 jaar dienstverband 691,17 786,77
na 2 jaar dienstverband 691,17 788,09
na 3 jaar dienstverband 777,05 790,77
na 4 jaar dienstverband 778,36 793,57
na 5 jaar dienstverband 781,03 797,68
na 6 jaar dienstverband 783,86 801,77
na 7 jaar dienstverband 787,94 805,79
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Per week

na 8 jaar dienstverband 792,03
na 9 jaar dienstverband 796,07

Met ingang van 1 juli 2001 gelden de volgende loonschalen

Per maand

Loonschaal 1 Loonschaal 2 Loonschaal 3

15 jaar 812,33
16 jaar 934,31
17 jaar 1.069,65 1.398,60
18 jaar 1.231,88 1.611,32
19 jaar 1.421,60 1.825,35 2.367,96
20 jaar 1.665,51 2.092,65 2.627,24
21 jaar 1.966,36 2.361,63 2.834,76
22 jaar 2.301,29 2.644,75 3.144,07
23 jaar en ouder 2.707,71 2.995,06 3.402,85

na 1 jaar dienstverband 2.995,06 3.409,36
na 2 jaar dienstverband 2.995,06 3.415,08
na 3 jaar dienstverband 3.367,20 3.426,69
na 4 jaar dienstverband 3.372,92 3.438,83
na 5 jaar dienstverband 3.384,48 3.456,62
na 6 jaar dienstverband 3.396,71 3.474,33
na 7 jaar dienstverband 3.414,42 3.491,75
na 8 jaar dienstverband 3.432,12
na 9 jaar dienstverband 3.449,65

2. Verklaring loonschalen.
a. Leerling Schoenhersteller

Voor een werknemer die na 1 januari 1993 een leerovereenkomst
aangaat, is loonschaal 1 van toepassing.
Werknemers die via een (om)scholingsproject uitgeplaatst wor-
den, is loonschaal 1 van toepassing tot een maximum van 6
maanden. Als de werkgever bedoelde werknemer in dienst houdt,
6 maanden na indiensttreding, is loonschaal 2 van toepassing.

b. Aankomend Schoenhersteller
Loonschaal 2 is van toepassing voor alle werknemers die het
vakbekwaamheidsdiploma nog niet in hun bezit hebben, of een
werkervaring hebben zodat ze zelfstandig zolen en hakken kun-
nen zetten. Dit ter beoordeling van de werkgever.

c. Vakbekwaam Schoenhersteller
Loonschaal 3 is van toepassing als de werknemer het
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vakbekwaamheidsdiploma bezit en minimaal 3 jaar werkervaring
heeft opgedaan.

d. Met ingang van 1 november 2000 wordt het voor de Werknemer
geldende salaris en de loontabellen verhoogt met 3,5% en per 1
juli 2001 wordt het voor de werknemer geldende salaris en de
loontabellen verhoogt met 2,5%. In verband met afschaffing van
de overhevelingstoeslag worden per 1 januari 2001 het voor de
werknemer geldende salaris en de loontabellen verhoogd met
1,9% tot een maximum van f 1.746,00 op jaarbasis. Een en ander
vloeit voort uit de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen.
Tevens zal de wettelijke brutering van de lonen automatisch
doorwerken in de pensioenregeling.

e. De werkgever kan voor de werknemers van 19 jaar en ouder een
prestatieregeling toepassen: een en ander met dien verstande dat
de prestatietoeslag ten hoogste 20% mag bedragen van het week-
inkomen.

f. Voor partieel leerplichtige die gedurende 1 dag onderwijs volgen
geldt 4⁄5 van het loonbedrag van het in dit artikel loonschaal 1.
Voor partieel leerplichtige die gedurende 2 dagen onderwijs vol-
gen geldt 3⁄5 van het loonbedrag van het in dit artikel loonschaal
1.

g. De loonbepalingen gelden voor normale werknemers. Alle werk-
nemers worden als zodanig aangemerkt, zolang het tegendeel niet
ten genoegen van de Commissie genoemd in artikel 20 is aange-
toond en door deze Commissie schriftelijk toestemming is ver-
leend de betrokken werknemer tegen een lager loon in dienst te
nemen of te houden.

Artikel 9

Bijzonder faciliteiten

De werkgever zal een regeling treffen waarbij het voor de werknemers
mogelijk wordt ten behoeve van privé-werkzaamheden gebruik te maken
van machines en gereedschappen. Eventueel wordt door de werkgever
daarvoor materiaal beschikbaar gesteld tegen betaling van de kostprijs.

Artikel 11

Overwerk en verschoven uren

1. Als overwerk wordt beschouwd al de door de werkgever opgedragen
arbeid op uren, waarmee de normale dagelijkse, c.q. wekelijkse

9

Schoenherstellersbedrijf 2001
Verbindendverklaring CAO-bepalingen



arbeidsduur wordt overschreden. Dit voor zover in overeenstemming
met het bepaalde in artikel 5 lid 5.
De gemaakte overuren van maandag tot en met vrijdag worden ver-
hoogt met 50% van het uurloon, en op zaterdag 100% van het uur-
loon.

2. Als verschoven uren worden aangemerkt alle uren die liggen buiten
de normale dagelijkse werktijd zonder dat de voor de werknemers
geldende wekelijkse arbeidsduur wordt overschreden. Zie artikel 7
lid A en B. Voor verschoven uren wordt het weekinkomen verhoogd
met:
0,6% voor elk uur op maandag tot en met vrijdag.
1,25% voor elk uur op zaterdag.

3. Schafttijd in de onderneming nodig geworden door overwerk wordt
tot een maximum van een half uur als overwerktijd uitbetaald.

Artikel 12

Zon- en feestdagen

1. Onder feestdagen wordt verstaan:
a. Nieuwjaarsdag, Paasmaandag, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag

en de beide Kerstdagen, voor zover deze niet op zondag vallen.
b. De Koninginnedag of de dag waarop Koninginnedag officieel

wordt gevierd.
c. Eenmaal in de 5 jaar de bevrijdingsdag (5 mei 1980 en zo vol-

gens) of de dag waarop de bevrijdingsdag officieel wordt gevierd.

2. Op zon- en feestdagen wordt in principe niet gewerkt.

3. Over de feestdagen, vallende binnen de normale arbeidstijd van een
werknemer wordt het loon doorbetaald.

4. Zon- en feestdagen worden door de toepassing van deze Collectieve
Arbeidsovereenkomst geacht te lopen van 00.00 uur tot 24.00 uur.

Artikel 13

Verlof met behoud van loon

1. In afwijking van het anders en overigens in artikel 7628 van het Bur-
gerlijk Wetboek bepaalde wordt bij verzuim, voor zover dit verzuim
binnen de arbeidstijd noodzakelijk is, het loon aan de werknemer
doorbetaald in de hierna te noemen gevallen en tot de daarbij ver-
melde maximumduur:
a. Bij ondertrouw van de werknemer: het aantal daarvoor beno-

digde uren tot een maximum van 4.
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b. Bij huwelijk van de werknemer: 2 dagen.
c. Bij bevalling van de echtgenote: het resterende deel van de dag

der bevalling en de daarop volgende werkdag.
d. Bij huwelijk van eigen en pleegkinderen, broers, zusters en een

der ouders: 1 dag.
e. Bij overlijden en begrafenis of crematie van de echtgenote/

echtgenoot of eigen inwonende kinderen: vanaf het overlijden tot
en met de dag van de begrafenis, c.q. crematie, mits de plechtig-
heid wordt bijgewoond.

f. Bij overlijden van ouders, schoonouders, eigen (niet inwonende)
kinderen, pleeg- en aangehuwde kinderen, broers en zusters:
1 dag.

g. Bij begrafenis of crematie van ouders, grootouders, schoonou-
ders, eigen (niet inwonende) kinderen, pleeg- en aangehuwde
kinderen, broers, zusters, zwagers en schoonzusters: 1 dag mits
de plechtigheid wordt bijgewoond.

h. Bij 25-jarig, 40-jarig en 50-jarig huwelijksfeest van de werkne-
mer zelf en van zijn ouders en schoonouders: 1 dag.

i. Bij van overheidswege opgelegde verplichtingen, gedurende de
daarvoor benodigde tijd voorzover daartoe uit andere hoofde
geen vergoeding wordt ontvangen.

j. Gedurende een door de werkgever naar billijkheid te bepalen
tijdsduur voor noodzakelijk bezoek aan de dokter, tandarts, of
specialist, voor zover het bezoek niet in de vrije tijd van de werk-
nemer kan geschieden, het bezoek hem persoonlijk moet betref-
fen en de werknemer niet bij derden aanspraak op vergoeding
van het gederfde inkomen kan doen gelden.

2. Aan werknemers, die als bestuurslid of afgevaardigde moeten deel-
nemen aan vergaderingen van instanties uit de vakbeweging uitge-
zonderd echter plaatselijke bestuurs- en ledenvergaderingen – zal
maximaal 6 dagen per jaar, op hun verzoek en tegen overlegging van
een daartoe strekkend bewijs, de benodigde tijd vrijaf worden gege-
ven met behoud van loon.

3. Indien een werknemer examen, respectievelijk tentamen moet doen
voor één der erkende diploma’s in de schoenmakerij en tenminste
een – jaar bij de werkgever in dienst is, zal de daarvoor benodigde
tijd vrijaf gegeven worden met behoud van loon.

4. Werknemers tot en met de 18-jarige leeftijd, voor zover niet partieel
leerplichtig zullen een dag per week gelegenheid krijgen algemeen
vormend onderwijs te volgen, aan een erkende dagschool. Voor
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zover de leerling inderdaad dit dagonderwijs volgt, zal de werkgever
het normale loon doorbetalen.

5. Voor zover de bedrijfsomstandigheden zulks toelaten zal eveneens
verzuim met behoud van loon worden toegekend aan werknemers
die een bijeenkomst dienen bij te wonen binnen het kader van de
branche.
De eventuele vacatiegelden dienen te worden overgemaakt naar de
betrokken werkgever.

6. Onbetaald verlof in verband met de verzorging van een ziek kind, en
een inwonende partner.
a. De werknemer heeft recht op onbetaald verlof over een periode

van maximaal 21 werkdagen per vakantiejaar. Dit recht op ver-
lof bestaat als het verlof nodig is voor de verzorging van een ziek
kind (of kinderen) tot 12 jaar voor wie de werknemer de feite-
lijke verzorging heeft, en een inwonende partner.

b. In geval de werknemer gebruik wenst te maken van deze onbe-
taalde verlofregeling, moet hij de werkgever onmiddellijk infor-
meren over de vermoedelijke duur van zijn afwezigheid. Als de
werkgever dit wenst, dient de werknemer een doktersverklaring
te overleggen.

c. Tijdens de periode van onbetaald verlof blijft het dienstverband
gehandhaafd onder opschorting van alle uit het dienstverband
voortvloeiende rechten en plichten. De premie van de Stichting
Bedrijfspensioenfonds voor het schoenherstelllersbedrijf wordt
zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel, door de werk-
gever afgedragen, als ware de werknemer normaal werkzaam in
de onderneming.

Artikel 14

Bovenwettelijke regeling bij arbeidsongeschiktheid

1. Bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval zal de werkge-
ver aan de werknemer een aanvulling verstrekken op de uitkering
krachtens de Ziektewet, zodanig dat zo dicht mogelijk een uitkering
wordt benaderd van 100% van het netto-inkomen. Met dien ver-
stande dat de uitkering ingevolge de Z.W. en de aanvulling op de
uitkering te samen de 100% van het nettoloon niet zal overschrijden,
met inachtneming van het volgende.
Terugdringing ziekteverzuim:
Per kalenderjaar
1e en 2e ziek melding 100% door betalen.
3e ziek melding 1 wachtdag + 100% door betalen.
4e en verdere ziek melding 1 wachtdag + de eerste 14 dagen 95%
door betalen, daarna 100%.
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2. Via het bedrijfspensioenfonds, wordt het zogenaamde ,,W.A.O.-gat’’
bijverzekerd. De premie voor dit invaliditeitspensioen wordt betaald
door de werknemers.

3. Gedurende het eerste en tweede uitkeringsjaar ingevolge de Wet op
de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (W.A.O.) zal de werkgever,
zolang de uitkering aan de werknemer gebaseerd is op een arbeids-
ongeschiktheid van tenminste 80% een aanvulling verstrekken op de
uitkering van 30% van het bedrag dat wordt vastgelegd als W.A.O.-
uitkering op grond van artikel 21 van de Wet op de Arbeidsonge-
schiktheidsverzekering.

4. De werkgever zal de aanvullende uitkeringen zo mogelijk herverze-
keren bij een verzekeringsmaatschappij.

5. Onder arbeidsongeschiktheid in dit hoofdstuk wordt verstaan het
ongeschikt zijn tot werken tengevolge van ziekte, ongeval, gebreken,
zwangerschap en/of bevalling.

6. Ingeval de arbeidsongeschiktheid van de werknemer het gevolg is
van een gebeurtenis ter zake waarvan hij een vordering tot schade-
vergoeding vanwege loonderving tegenover derden kan doen gelden,
verliest hij zijn recht op een (aanvullende) uitkering als in dit artikel
bedoeld. Tenzij hij de rechten, die hij jegens genoemde derden heeft,
voor zover betrekking hebbend op de hoogte van zijn nettosalaris,
aan de werkgever cedeert. Indien de werkgever ter zake van voorge-
noemde cessie een burgerrechtelijke vordering instelt, worden de
kosten, welke uit de rechtsvordering voortvloeien, niet op de werk-
nemer verhaald.

7. De werkneemster is verplicht als een arbeidsongeschiktheid het ge-
volg is van zwangerschap dit te melden bij de werkgever.

Artikel 15

Vakantiebepalingen

1. Aaneengesloten vakantie- en vakantietoeslag
a. Het vakantiejaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei van enig jaar.
b. De aaneengesloten vakantie bedraagt voor een werknemer die

gedurende een vol vakantiejaar bij de werkgever werkzaam is
geweest drie loonweken. Voor de werknemer met een korter
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dienstverband wordt de aaneengesloten vakantie naar evenredig-
heid bepaald.

c. De in dit artikel genoemde stortingen aan het vakantiezegelfonds
zijn bestemd voor loonderving over de aaneengesloten vakantie,
alsmede voor realisering van de vakantietoeslag van 8%.

d. De werkgever is verplicht bij iedere loonbetaling aan het
vakantiezegelfonds stortingen te doen ter waarde van: 13,7% van
het in de normale werktijd verdiende bruto inkomen van de
werknemer, dus over een periode van 52 weken of 12 maanden.

e. De in lid 4 bedoelde stortingen worden gedaan aan de Stichting
Vakantiezegelfonds voor de Schoenmakerij, gevestigd te Zijde-
wind (N.H.), verder te noemen de Stichting.
De statuten van de Stichting worden geacht een integrerend deel
uit te maken van deze C.A.O.

f. De werknemer is verplicht bij de Stichting zijn naam en adres
door te geven. Waarna de Stichting per kwartaal een overzicht
zendt met de door de werkgever, voor de werknemer, gespaarde
bedragen.

g. De aaneengesloten vakantie wordt door de werkgever in overleg
met de werknemer vastgesteld.
Deze datum zal liggen in het tijdvak van 1 juni–1 oktober. De
Stichting zorgt dan voor een tijdige uitbetaling.

h. De werkgever betaalt bij overschrijding van de termijnen bij de
Stichting een bedrag ter bestrijding van administratiekosten, welk
bedrag door het bestuur van de Stichting wordt vastgesteld.

i. Het bestuur van de Stichting dient een reglement vast te stellen,
wat onderdeel uitmaakt van de Statuten.

2. Snipperdagen/vrije dagen
a. De werknemer heeft per vakantiejaar bovendien recht op 11

zogeheten snipperdagen. De werkgever is verplicht het loon over
de snipperdagen aan de werknemer uit te betalen. De data van de
snipperdagen worden door de werkgever in overleg met de werk-
nemer vastgesteld, met dien verstande dat als regel 4 dagen moe-
ten worden opgenomen in de periode 1 oktober–1 april.
Snipperdagen die niet zijn opgenomen verjaren na het tweede
jaar.

b. De werknemer, die in de loop van het vakantiejaar in dienst
treedt van de werkgever, dan wel de dienstbetrekking verlaat,
heeft recht op een evenredig deel van de in lid 1 genoemde snip-
perdagen.

3. Bijzondere snipperdagen/vrije dagen
a. Een werknemer, die zonder onderbreking tenminste 15 jaar in

dienst is van dezelfde werkgever ontvangt jaarlijks een extra
vakantiedag met behoud van het inkomen en wel op de volgende
voet:
Bij 15 jaar dienstverband of 40 jaar 1 dag.
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Bij 20 jaar dienstverband of 45 jaar 2 dagen.
Bij 25 jaar dienstverband of 50 jaar 3 dagen.
Bij 30 jaar dienstverband of 55 jaar 4 dagen.
Bij 35 jaar dienstverband of 56 jaar 5 dagen.
Deze dagen komen te vervallen als de werknemer gebruik maakt
van de R.O.W. regeling.
Deze extra vakantie behoeft niet aaneengesloten te worden gege-
ven bij de aaneengesloten vakantieperiode. Hierbij wordt artikel
16 B lid 1 in acht genomen.

b. Werknemers beneden de 19 jaar ontvangen boven de in artikel 16
A lid 2 genoemde aaneengesloten vakantie één extra loonweek
vakantie, welke voor rekening komt van de werkgever.
Onverminderd geldt het bepaalde onder artikel 16 B lid 1 en 2.

4. Beperking vakantierechten
a. De werknemer verdient geen vakantie over de tijd, gedurende

welke hij wegens het niet verrichten van de bedongen arbeid
geen aanspraak heeft op salaris.

b. Evenwel verdient de werknemer toch vakantie over de tijd gedu-
rende welke hij geen recht op salaris heeft:
Omdat hij de bedongen arbeid niet verricht ten gevolge van
arbeidsongeschiktheid, tenzij deze is veroorzaakt door zijn opzet.

c. In het geval gedoeld in lid 2 onder a worden vakantieaanspraken
verkregen over een tijdvak van ten hoogste zes maanden, indien
de arbeidsongeschiktheid is aangevangen op of ná 1 juli 1990.

Artikel 16

Gunstiger voorwaarden

Rechtens geldende lonen en andere arbeidsvoorwaarden die in voor de
werknemer gunstige zin, worden door deze CAO niet aangetast.

Artikel 17

Deeltijd arbeid

Een verzoek tot werken in deeltijd zou, daar waar mogelijk gehonoreerd
moeten worden. Wanneer deze mogelijkheid niet bestaat moet dit uit-
drukkelijk door de werkgever gemotiveerd worden. De rechtspositie van
werknemers in deeltijd is gelijk aan de rechtspositie van werknemers in
volletijd. De arbeidsvoorwaarden gelden naar rato.
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De beloning, vakantiedagen en snipperdagen worden in verhouding tot
de deeltijd toegepast.

Artikel 18

Stagiair

1. Begripsomschrijvingen
Een Stagiair is een natuurlijk persoon welke een opleiding volgt o.a.
in het kader van de schoenherstellersbranche en geen arbeidsover-
eenkomst heeft met een werkgever.

2. De werkgever is verplicht een stage overeenkomst met de persoon
aan te gaan waarin in ieder geval is opgenomen:
a. de aanvang en het eind van de stageperiode
b. de dagen waarop de stagiair in de onderneming aanwezig is
c. een stage vergoeding van f 25,00 per dag

Artikel 20

Berekening door te betalen loon

Waarin deze overeenkomst gesproken wordt over doorbetaling van loon
respectievelijk inkomen wordt daaronder verstaan het bruto-inkomen op
basis van het gemiddelde week/maand inkomen, inclusief eventuele pre-
mie of toeslagen, over de laatst bekende normale loonperiode.

Artikel 21

Loonbetaling en loonadministratie

1. De werkgever betaalt het loon wekelijks of maandelijks op de daar-
toe aangewezen betaaldag.

2. De werkgever zal telkenmale vanaf het moment van in dienst treden
van de werknemer bij iedere loonbetaling een gespecificeerde loon-
strook te verstrekken.

3. De werkgever zal zijn administratie zodanig inrichten dat door de in
artikel 22 genoemde Commissie te allen tijde kan worden nagegaan
of de bepalingen van deze overeenkomst op de juiste wijze zijn uit-
gevoerd en/of toegepast.

4. Als de werkgever gebruik maakt van uitzendkrachten zullen deze
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uitzendkrachten tenminste het loon ontvangen volgens de in de CAO
vermelde loontabellen. Dit wordt aangemeld bij de SMU.1)

5. Werknemers die voldoen aan de eisen gesteld in boek 1 van het Bur-
gerlijk Wetboek ten aanzien van geregistreerd partnerschap, moeten
gelijk behandeld worden als gehuwden. Dit geldt eveneens voor
werknemers die kunnen aantonen te beschikken over een notarieel
gedeponeerd samenlevingscontract.

Artikel 22

Commissie van Interpretatie en Geschillen

1. Partijen stellen in en houden in stand een Commissie van Interpre-
tatie en Geschillen, welke zal bestaan uit 4 leden, waarvan er 2 wor-
den aangewezen door de gezamenlijke werkgeversverenigingen, en
2 door de gezamenlijke vakbonden.

2. Deze Commissie kiest uit haar midden een secretaris. Deze Commis-
sie bepaalt zelf haar werkwijze.

3. De Commissie heeft tot taak en is derhalve bevoegd tot:
a. Uitlegging te geven aan de bepalingen van deze overeenkomst in

al die gevallen, waarin een of meer van de partijen of een werk-
gever daarom vragen met het oog op een juiste toepassing en/of
uitvoering van bedoelde bepalingen en

b. Uitspraak te doen in die gevallen, waarin de Commissie krach-
tens bepalingen van de C.A.O. een taak heeft.

1) Noot Arbeidsinspectie:
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 onder-
neming zich ervan moet verzekeren dat de uitzendwerkgever op de ingeleende uitzend-
krachten de onderhavige arbeidsvoorwaarden toepast.
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BIJLAGE II

Statuten Stichting Vakantiezegelfonds voor de Schoenmakerij

Artikel 1

Naam en zetel

1. De stichting draagt de naam: Stichting Vakantiezegelfonds voor de
Schoenmakerij.

2. De stichting is gevestigd te ’s-Gravenhage.

3. Zij is in leven geroepen voor onbepaalde tijd.

Artikel 2

Begripsbepalingen

In deze statuten wordt verstaan onder:
1. De stichting: de ,,Stichting Vakantiezegelfonds voor de Schoenma-

kerij’’.

2. Bestuur: het bestuur van de stichting.

3. C.A.O.: de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Schoen-
herstellersbedrijf en/of de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de
Orthopedisch Schoentechnische bedrijven casu quo de bindende
loonregeling voor de Schoenmakerij.

4. Werkgever: iedere werkgever, die gehouden is de C.A.O. toe te pas-
sen.

5. Werknemer: iedere werknemer, op wie de C.A.O. van toepassing is,
met dien verstande dat het begrip werknemer eveneens toepasselijk
is op werknemers, die binnen een bedrijf dat aan te merken is als
schoenmakerij, schoenherstellersbedrijf of orthopedisch schoen-
technisch bedrijf of schoendetailhandel of aanverwante bedrijven, op
wie de C.A.O. al dan niet toepasselijk is, werkzaam zijn.

6. Organisatie: vereniging van werkgevers of van werknemers, voor
zover partij bij de C.A.O.

Artikel 3

Doel en werkwijze

1. De stichting heeft ten doel het dienen van de belangen van zowel
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werkgevers als werknemer op het gebied van vakantiedagen en
vakantietoeslag.
Zij tracht haar doel onder meer te bereiken door het vormen en behe-
ren van een fonds waarin de gelden worden ondergebracht die door
de werkgevers aan de stichting worden afgedragen ter uitvoering van
het in de de C.A.O. bepaalde aangaande aan werknemers jaarlijks
toekomende uitkeringen wegens loonderving en vakantietoeslag. De
ten behoeve van een werknemer van de werkgever ontvangen bedra-
gen worden ten name van de betreffende werknemer geadministreerd
en aan hem uitgekeerd omstreeks in de maand juni van elk jaar.
De werknemer ontvangt op zijn verzoek een schriftelijke opgave van
de voor hem ontvangen bedragen.

2. De stichting heeft geen winstoogmerk. Deelname aan het fonds
brengt geen kosten met zich, behoudens dat administratiekosten in
rekening worden gebracht ad vier procent van het verschuldigde over
te laat betaalde bijdragen, vermeerderd met wettelijke rente over het
verschuldigde, gerekend met ingang van de vervaldag, indien de
betaling meer dan dertig dagen te laat op de rekening van de stich-
ting is bijgeschreven.

3. De administratieve gang van zaken wordt vastgelegd in een onder
verantwoording van de stichting uit te geven brochure genaamd:
Richtlijnen uitvoering regeling stichting Vakantiezegelfonds voor de
Schoenmakerij.
De tekst van de brochure zal jaarlijks worden aangepast voor zover
de omstandigheden dat vereisen. Aan elke werkgever en elke werk-
nemer wordt bij toetreding op diens eerste verzoek een exemplaar
van de geldende brochure ter beschikking gesteld.

Artikel 4

Vermogen

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
a. De van de werkgevers ontvangen afdrachten vakantiegelden.
b. Administratiekosten en interest.
c. Alle andere inkomsten.

2. De kasmiddelen van de stichting dienen onverwijld te worden gestort
op een ten name van de stichting staande bankrekening.
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Artikel 5

Bestuur

1. Het bestuur bestaat uit een even aantal van tenminste acht (8) leden.

2. De bestuursleden worden genoemd als volgt:
a. De werkgeversorganisaties benoemen in onderling overleg sa-

men de helft van het aantal bestuursleden.
b. De werknemersorganisaties benoemen in onderling overleg even-

eens de helft van het aantal bestuursleden.

De tot benoeming bevoegde werkgeversorganisaties worden thans
gevormd door:
a. De Verenigde Organisatie van Schoenmakers in Nederland, ge-

vestigd te Niedorp.
b. De Nederlandse Vereniging van Orthopedisch Schoentechnici,

gevestigd te Leiden.
c. De Ondernemersunie in het Schoenambacht, gevestigd te Am-

sterdam.

De tot benoeming bevoegde werknemersorganisaties worden thans
gevormd door:
a. De C.N.V. Bedrijvenbond, gevestigd te Nieuwegein.
b. De F.N.V. Bondgenoten, gevestigd te Amsterdam.
De genoemde organisaties zijn bevoegd plaatsvervangende bestuurs-
leden te benoemen.

3. Het bestuur kan wijziging brengen in de tot benoeming van bestuurs-
leden bevoegd organisaties alsmede in het aantal door de organisatie
te benoemen bestuursleden door een besluit, dat genomen is met
inachtneming van het bepaalde in artikel 12 lid 1 van deze statuten.

4. Om de twee jaren treden de bestuursleden af, en wel op één januari:
zij zijn terstond herbenoembaar.

5. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door periodiek aftreden. Bij
een tussentijdse vacature dient terstond kennis te worden gegeven
aan de betrokken organisaties, die zo spoedig mogelijk in de vaca-
ture voorzien. Het is een tussentijdse vacature benoemde bestuurslid
treedt af op het tijdstip, waarop zijn voorganger zou zijn afgestreden.

6. Aan de leden van het bestuur kan voor het bijwonen van vergaderin-
gen of daarmee gelijk te stellen bijeenkomsten een vergoeding wor-
den toegekend.

7. Het bestuur wijst een werkgeversbestuurslid en een werknemers-
bestuurslid aan, die beurtelings voor de duur van één kalenderjaar als
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voorzitter optreden. Het bestuur bepaalt wie voor het eerst als voor-
zitter zal optreden. De niet in functie zijnde voorzitter treedt bij
afwezigheid van de voorzitter op als plaatsvervanger.

8. Even zo wijst het bestuur een werkgeversbestuurslid en een
werknemersbestuurslid aan, die om beurten voor de tijd van één
kalenderjaar als secretaris optreden, met dien verstande, dat met de
voorzitterwerkgever de secretariswerknemer en met de voorzitter-
werknemer de secretariswerkgever defungeert.
De niet in functie zijnde secretaris treedt bij afwezigheid van de
secretaris op als plaatsvervanger.

9. Zijn in een vergadering van het bestuur de voorzitter en diens plaats-
vervanger niet aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar lei-
ding.

Artikel 6

Taak bestuur

1. Het bestuur is behoudens eventuele beperkingen krachtens deze sta-
tuten belast met het besturen van de stichting.

2. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot ver-
krijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.

3. Wanneer een werkgever of een werknemer in gebreke is in de nako-
ming van enige op hem krachtens de C.A.O. rustende verplichting
jegens de stichting, is de stichting als gevolmachtigde van elk der
organisaties gerechtigd op de wijze, welke de stichting geraden zal
achten, tegen de betrokken werkgever of werknemer, zowel als in-
als buiten rechte, op te treden, teneinde alsnog nakoming van diens
bedoelde verplichtingen te bevorderen.

4. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De bevoegdheid tot ver-
tegenwoordiging van de stichting komt bovendien toe aan de voor-
zitter en de secretaris van het bestuur gezamenlijk of bij ontstentenis
van een van hen of hun beiden aan zijn/hun door het bestuur aange-
wezen plaatsvervangers.

5. Alle van het bestuur uitgaande stukken worden door de voorzitter en
de secretaris of bij hun ontstentenis door hun plaatsvervanger gete-
kend.
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6. Het bestuur benoemt een administrateur.

7. Voor de controle der administratie verzekert het bestuur zich van de
diensten van een accountant.

8. Het bestuur is bevoegd aan de administrateur procuratie te verlenen
zover als het bestuur dat goeddunkt.

Artikel 7

Verplichting van het bestuur met betrekking tot het financieel
beheer; vaststelling van de jaarstukken

1. Het bestuur is verplicht binnen vier maanden na afloop van elk boek-
jaar aan de besturen der organisaties toe te zenden de balans en de
rekening van baten en lasten van het afgelopen boekjaar, alsmede
een door de in artikel 10 bedoelde accountant gecontroleerd verslag,
waarin een volledig beeld wordt gegeven van de financiële toestand
van de stichting.

2. Indien uit de in het eerste lid bedoelde stukken mocht blijken dat de
stichting over gelden beschikt, waartegenover geen betalings-
verplichtingen bestaan, dan kan het verslag tevens voorstellen inhou-
den om die gelden te bestemmen tot een in het verslag aangegeven
de bedrijfstak in het algemeen dienend doel.

3. De organisaties worden geacht de in het eerste lid vermelde stukken
ongewijzigd te hebben vastgesteld, tenzij een of meer organisaties
binnen één maand na de datum van verzending der stukken schrifte-
lijk aan het bestuur hebben medegedeeld daartegen bezwaar te ma-
ken.
Indien niet of niet tijdig bezwaren zijn ingebracht is het bestuur daar-
door gedéchargeerd. Zijn wel bezwaren ingebracht dan dient het
bestuur van die bezwaren kennis te nemen en ze te bespreken met de
bezwaarde alvorens een besluit tot décharge wordt genomen, dat tot
stand moet komen overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, lid 1
van deze statuten.

Artikel 8

Bestuursvergaderingen

1. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per jaar en voorts zo dik-
wijls als de voorzitter dat nodig acht of tenminste drie bestuursleden
zulks wensen. In het laatste geval is de voorzitter verplicht een
bestuursvergadering uit te schrijven binnen een maand, nadat een
desbetreffend schriftelijk verzoek hem heeft bereikt. Zodanig ver-
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zoek dient vergezeld te gaan van een opgave van de beweegredenen,
welke tot het verzoek hebben geleid.

2. De oproeping tot een vergadering geschiedt door of namens de voor-
zitter per schriftelijke convocatie. De te bespreken zaken en in de
convocatie opgenomen voorstellen worden behandeld in een verga-
dering, waarin tenminste vijf bestuursleden of hun plaatsvervanger
aanwezig zijn.

3. Ter vergadering brengen de aanwezige werkgeversbestuursleden ge-
zamenlijk evenveel stemmen uit als door de aanwezige werknemers-
bestuursleden worden uitgebracht, ongeacht het aantal aanwezige
bestuursleden van elke categorie.

4. Het bestuur is slechts bevoegd tot het nemen van besluiten, indien
tenminste vijf bestuursleden of hun plaatsvervangers ter vergadering
aanwezig zijn.
Ingeval ter vergadering niet het voor het nemen van een beslissing
vereiste aantal bestuursleden aanwezig is, wordt het bestuur binnen
een maand opnieuw ter vergadering bijeengeroepen. In die vergade-
ring kan, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden, een besluit
worden genomen over die voorstellen, waarover in de eerste uitge-
schreven vergadering wegens onvoltalligheid geen besluit kon wor-
den genomen.

5. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden alle besluiten over
zaken genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt, tenzij de vergadering voltallig is, het
nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld. In
deze, en even zo in een voltallige vergadering, wordt bij staken van
stemmen het voorstel geacht verworpen te zijn. De stemming ge-
schiedt mondeling en wanneer één van de bestuursleden dat verlangt
bij hoofdelijke oproeping.

6. De stemming over personen geschiedt, behoudens in die gevallen,
waarin de verkiezing bij acclamatie plaats heeft, met gesloten onge-
tekende briefjes. De volstrekte meerderheid van de stemmen beslist.
Heeft bij een eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid
verkregen, dan heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft ook bij
deze tweede stemming een kandidaat geen volstrekte meerderheid
van stemmen verkregen dan heeft tussen de twee kandidaten, die de
meeste stemmen op zich verenigd hebben, een herstemming plaats,
nadat zonodig door een tussenstemming is uitgemaakt tussen welke
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personen de herstemming zal plaatshebben. Zo bij de tussenstemming
of herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Artikel 9

Administrateur

1. Het administratief en geldelijk beheer wordt onder toezicht van het
bestuur gevoerd door de administrateur. De kosten van dit beheer
komen voor rekening van de stichting.

2. De opdracht tot het voeren van administratief en geldelijk beheer aan
de administrateur wordt schriftelijk verstrekt.
Aan deze opdracht wordt zonodig een instructie toegevoegd, welke
door het bestuur wordt vastgesteld.

3. De administrateur dient desverlangd de vergaderingen van het be-
stuur bij te wonen.

Artikel 10

Accountant

1. Het financieel jaarverslag van de stichting dient te worden gecontro-
leerd door een externe registeraccountant die daartoe wordt aange-
wezen door het bestuur. Iedere delegatie van het administratief en/of
geldelijk beheer geschiedt onder verantwoordelijkheid van het be-
stuur.

2. De accountant brengt jaarlijks aan het bestuur een rapport uit over
zijn bevindingen in en over de balans en de rekening van baten en
lasten over het laatste boekjaar en controleert het in artikel 7 lid 1
bedoelde verslag.

Artikel 11

Boekjaar

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 12

Statutenwijziging en ontbinding

1. Een besluit tot wijziging van de statuten of een besluit tot ontbinding
van de stichting kan slechts worden genomen in een vergadering
waarin tenminste drie/vierde van het aantal bestuursleden aanwezig
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of vertegenwoordigd is met een meerderheid van twee/derde van de
geldig uitgebrachte stemmen.
Indien in de betreffende vergadering niet het vereiste aantal bestuurs-
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt opnieuw een verga-
dering bijeengeroepen.
In die vergadering kan, ongeacht het aantal der aldaar vertegenwoor-
digde organisaties worden besloten over de voorstellen, waarover in
de eerste vergadering geen besluit kon worden genomen.
Op het door de aanwezige vertegenwoordigers der organisaties uit te
brengen aantal stemmen is van overeenkomstige toepassing hetgeen
te dien aanzien in artikel 8 lid 3 met betrekking tot de vergadering
van het bestuur is bepaald.

2. Voorstellen tot wijziging van de statuten, alsmede voorstellen tot
opheffing van de stichting, kunnen worden gedaan door een of meer
bestuursleden en/of door een of meer organisaties.
Teneinde in behandeling te kunnen worden genomen dienen de voor-
stellen tenminste één maand voor de bestuursvergadering schriftelijk
aan de bestuursleden te zijn voorgelegd.

3. Na het besluit tot opheffing van de stichting geschiedt de liquidatie
door een daartoe door het bestuur aan te wijzen Commissie. Zolang
de stichting niet is opgeheven, treedt deze Commissie in de bevoegd-
heden en de verplichtingen van het bestuur.

4. De in lid 3 bedoelde Commissie stelt zich primair tot taak een zoda-
nig bedrag af te zonderen, dat daarmee aan alle lopende verplichtin-
gen van de stichting kan worden voldaan. Aan een eventueel over-
schot zal de Commissie een bestemming geven in overleg met de
organisaties, zoveel mogelijk aansluitend bij de doelstelling van de
stichting. De slotrekening van de liquidatie behoeft de goedkeuring
van de meerderheid van deze organisaties, zowel van werkgevers-
als werknemerszijde.

Artikel 13

Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze statuten niet voorzien, alsmede in gevallen
waarin strikte toepassing van de statuten tot onbillijkheid zou leiden,
beslist het bestuur.
Beroep op de organisaties is echter mogelijk mits binnen zestig dagen
nadat het betreffende besluit ter kennis van betrokkenen is gebracht.
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Artikel 14

Reglementen

Mochten door het bestuur reglementen en regelingen voor een bepaald
onderwerp worden gemaakt, dan zullen de bepalingen daarvan niet in
strijd mogen zijn met deze statuten en niet eerder gelden dan nadat
bedoeld reglement of regeling is goedgekeurd bij besluit genomen over-
eenkomstig het bepaalde in artikel 12 lid 1 van deze statuten.

Artikel 15

Overgangs- en slotbepaling

Deze statuten maken een integrerend deel uit van de C.A.O. voor het
schoenherstellersbedrijf en van de C.A.O. voor de orthopedisch schoen-
technische bedrijven.

Artikel 16

Besluit Fondsen en Spaarregelingen

Ten deze wordt, als aanvulling op en zonodig als afwijking van het hier-
voor in de statuten bepaalde, vastgesteld het volgende:

a. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de be-
voegdheid, middels een schriftelijke mededeling gericht aan het
bestuur, een waarnemer aan te wijzen, die:
• De bevoegdheid heeft om alle bestuursvergaderingen bij te wo-

nen en om daar het woord te voeren.
• Dient te worden opgeroepen tot deze vergaderingen gelijk in de

statuten is bepaald voor bestuursleden, met gelijktijdige toezen-
ding aan deze waarnemer van alle stukken die aan deze bestuurs-
leden dienen te worden toegezonden.

b. Het fondsvermogen van de Stichting dient op een solide wijze te
worden beheerd door de administrateur, als bedoeld in artikel 9,
onder toezicht en verantwoordelijkheid van het bestuur, volgens een
door het bestuur vast te stellen instructie.

c. De belegging van het fondsvermogen van de Stichting geschiedt
middels louter banktegoeden, aangehouden bij in Nederland geves-
tigde bankinstellingen, dan wel middels obligaties of schuldbrieven
uitgegeven door deze bankinstellingen of door Nederlandse publiek-
rechtelijke organisaties, in Nederlandse valuta.

d. Gelden, effecten en andere financiële bescheiden behorende tot het
fondsvermogen van de stichting dienen steeds in bewaring te worden
gegeven bij een in Nederland gevestigde bankinstelling.

e. Het bestuur dient jaarlijks, aan de hand van door of vanwege de
opgemelde Minister of bij gebreke daarvan gebruikelijk te stellen
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richtlijnen, de kosten van beheer van het fondsvermogen en de wijze
van verrekening daarvan vast te stellen.

f. Het bestuur dient het jaarverslag van de stichting op eerste verzoek
van de betrokken werkgevers en werknemers tegen betaling van de
daaraan verbonden kosten aan hen toe te zenden en dient dit jaarver-
slag ter inzage te leggen op het kantoor van de stichting en op plaat-
sen, daartoe schriftelijk aan het bestuur kenbaar gemaakt, aangewe-
zen door voornoemde Minister.

g. De volgens de statuten vast te stellen reglementen en statuten-
wijzigingen treden niet in werking dan nadat een stuk inhoudende de
tekst daarvan, door het bestuur ondertekend, voor een ieder ter
inzage is neergelegd ter griffie van het kantongerecht, binnen wiens
ressort de stichting is gevestigd.

Tenslotte dient het bestuur aanwijzingen van de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, die deze bevoegd is te geven op het gebied
van de fondsvorming, het fondsbeheer, de inrichting en openbaarmaking
van de financiële verslaggeving en andere onderwerpen geregeld in
opgemeld Besluit, terstond nadat dit aan het bestuur kenbaar is gemaakt
na te leven.

Reglement Vakantiezegelfonds voor de Schoenmakerij

Richtlijnen uitvoering regeling Stichting Vakantiezegelfonds voor de
Schoenmakerij.
Vastgesteld in de vergadering d.d. 14 juli 1998.

Artikel 1

De Stichting Vakantiezegelfonds voor de Schoenmakerij

De Stichting Vakantiezegelfonds voor de Schoenmakerij is in 1955 in
het leven geroepen door de werkgeversorganisaties in het
Schoenherstellers- en Orthopedische schoentechnisch bedrijf en door de
vakbeweging. De Stichting dient de belangen van zowel werkgevers als
werknemers, op het gebied van vakantiedagen en vakantiebijslag. Uiter-
aard zonder winstoogmerk. Deelname aan het fonds brengt dan ook heel
weinig kosten met zich mee.
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Artikel 2

Doel en uitvoering van de bestaande regel

Het vakantiezegelfonds heeft ten doel, het fonds te beheren dat is
gevormd overeenkomstig het bepaalde in de Collectieve Arbeidsover-
eenkomst (C.A.O.) c.q. de bindende loonregeling voor de schoenmake-
rij, teneinde aan de werknemers in deze bedrijfstak de voorgeschreven
uitkering te doen terzake van loonderving en vakantietoeslag over de
jaarlijkse vakantieperiode.
Uit de doelstelling blijkt, dat het de werkgever niet is toegestaan het loon
plus de jaarlijkse vakantietoeslag over de aaneengesloten vakantieweken
zelf aan het personeel uit te betalen.
Uitbetalen van loon en vakantietoeslag (doorgaans meer dan 7 weken
loon ineens) heeft menig werkgever in het verleden in liquiditeitsmoei-
lijkheden gebracht. De bestaande regeling nu voorziet in een gelijkma-
tige verdeling van de hier bedoelde (sociale) lasten over het gehele jaar
en voorkomt daardoor mogelijke betalingsmoeilijkheden, als het perso-
neel met vakantie gaat.
De bestaande regeling maakt het de werkgever gemakkelijk om bij
indiensttreding of vertrek van personeel aan zijn verplichtingen te vol-
doen. Ingewikkelde berekeningen wegens evenredige aanspraken op
vakantieloon en vakantietoeslag bij tussentijdse personeelsmutatie beho-
ren tot het verleden.
De werknemer heeft voortdurend de zekerheid, dat zijn aanspraken op
loon en vakantietoeslag over de eerstvolgende vakantieperiode niet in
gevaar komen.

Artikel 3

Deelnemers

Elke werkgever op wie één van de C.A.O.’s voor de schoenmakerij van
toepassing is, moet deelnemen aan het Vakantiezegelfonds. Dat kan alle
werknemers betreffen, ook werknemers die (zie statuten) geen echte
schoenmaker zijn maar wel in het bedrijf werkzaam zijn. De deelname
geldt per werknemer. Het is dus ook mogelijk voor een deel van het per-
soneelsbestand deel te nemen.
De desbetreffende C.A.O.’s in de schoenmakerij zijn:
• Schoenherstellers.
• Orthopedische Schoentechnieken.

Artikel 4

Vakantie

De werknemer voor wie een dienstrooster van vijf dagen per week geldt
op basis van een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 40 of 38 uren
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berekend over een periode van maximaal één jaar, ontvangt 15 werkda-
gen vakantie per jaar.

Artikel 5

Vakantiegeld

Onder vakantiegeld wordt verstaan:
• De vakantiebijslag van acht procent.
• Het salaris over vijftien vakantiedagen.

Werknemers die op 31 mei tenminste één jaar in dienstbetrekking zijn,
hebben recht op acht procent vakantiebijslag over hun bruto-jaarsalaris.
De betaling van de bijslag en de doorbetaling van het salaris gedurende
de vijftien aangesloten vakantiedagen gebeurt voor deelnemende werk-
gevers via het Vakantiezegelfonds.

Niet via het Vakantiezegelfonds worden betaald:
• De collectieve en individuele verlofdagen (snipperdagen).
• De extra vakantiedagen voor jeugdigen, voor 50 jaar en ouder, en

werknemers met een langdurig dienstverband.
• De algemeen erkende Christelijke feestdagen.

De werkgever is geen vakantiegeld verschuldigd voor werknemers die:
• Langer dan één jaar ziek zijn en een volledige uitkering ontvangen

krachtens de WAO.
• Voor eigen rekening verlof nemen.

In alle andere gevallen moet de werkgever vakantiegeld betalen, dus ook
over de vakantiedagen, snipperdagen en de algemeen erkende Christe-
lijke feestdagen.

Artikel 6

Werkwijze

Werkgevers die zich melden voor deelname aan het Vakantiezegelfonds,
ontvangen een set formulieren waarop zij eenmalig aan het vakantiezegel-
fonds opgeven welke werknemers zij in dienst hebben. Deze gegevens
worden in de computer ingevoerd.
Hierop moet worden ingevuld:
• Het tijdvak waarop de betaling betrekking heeft.
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• Het per werknemer verschuldigde vakantiegeld (13,7 procent van het
bruto-weeksalaris x 52 weken).

• Het totaalbedrag voor alle werknemers.
Eventuele wijzigingen in personeel en of salaris kunnen werkgevers
opgeven op formulieren of op een ander schriftelijke wijze. Werkgevers
moeten dit doorgeven binnen 7 werkdagen na de betreffende maand.
Indien de werkgever in gebreke blijft en er moet een aanvullende nota
gemaakt worden, dan wordt 4% administratiekosten in rekening ge-
bracht.

Vervolgens ontvangt de werkgever elke maand een factuur, waarop de
namen van de werknemers zijn vermeld met de bedragen. De deelne-
mende onderneming is verplicht deze factuur binnen 15 dagen te beta-
len. Bij niet nakoming hiervan worden 4% administratiekosten in reke-
ning gebracht.
Indien een termijnbetaling een maand of meer later dan de voorgeschre-
ven datum, in het bezit van de stichting komt, wordt tevens de wettelijke
rente in rekening gebracht over de termijn, waarmee de voorgeschreven
vervaldatum is overschreden.
Uiterlijk op 15 mei dient het totaal over het lopende vakantiejaar ver-
schuldigde bedrag, verminderd met de reeds verrichte maandbetalingen,
aan de stichting te zijn voldaan, zodat de uitbetaling aan de in dienst
zijnde werknemers na 1 juni ongestoord kan verlopen.
Van de bijgeschreven betalingen worden de per werknemer opgegeven
bedragen op hun rekening in het bestand geboekt. De werknemer ont-
vangt op zijn verzoek van het Vakantiezegelfonds een schriftelijke op-
gave van het bedrag dat inmiddels voor hem is gestort.

Artikel 7

Werkeloosheid

Wanneer de werknemer wegens werkloosheid een desbetreffende uitke-
ring geniet, wordt ook het vakantiegeld waarop hij recht heeft, door
Cadans betaald. Deze betaling geschiedt echter aan het Vakantiezegel-
fonds, dat gelijktijdig met het andere vakantiegeld in de maand juni
wordt uitbetaald.

Werknemers die alleen een WW-uitkering genieten, moeten dit schrifte-
lijk melden aan het Vakantiezegelfonds.

Artikel 8

Voordelen

Kostenbesparingen, gemak en efficiency kenmerken het systeem van de
Stichting Vakantiezegelfonds voor de Schoenmakerij dat de volgende
voordelen biedt:
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• De werkgever behoeft minder administratieve handelingen te ver-
richten.

• De betalingen van het vakantiegeld worden verspreid over het hele
jaar.

• De totale bruto-salariskosten per jaar worden voor de werkgever
lager.

• Het totale nettoloon per jaar van de werknemer wordt hoger.
Voor de inhouding van loonbelasting, premie AOW/AWW en de premie
voor de sociale verzekeringswetten behoeft bij het Vakantiezegelfonds-
systeem slechts 75 procent (1999 77,5%; 2000 80%; 2001 82,5%) van
het vakantiegeld bij het salaris te worden opgeteld. Door terugloop van
de belastbare loonsom, wordt het aandeel van de werkgever in sommige
premies lager. Voor de werknemer betekent dit weliswaar dat zijn netto-
maandloon daalt, maar het totale nettoloon per jaar wordt na uitbetaling
van het vakantiegeld aanzienlijk hoger.
Deze 75 procent (1999 77,5%; 2000 80%) regeling mag alleen worden
toegepast wanneer het vakantiegeld metterdaad elke maand of elke vier
weken aan het Vakantiezegelfonds wordt afgedragen. Het niet nakomen
hiervan kan leiden tot navorderingen door de Inspectie Loonbelasting en
door de bedrijfsvereniging.

Artikel 9

Elk jaar na vaststelling van de jaarrekening van het Fonds wordt een
exemplaar van de jaarrekening toegezonden aan: arbeidsinspectie, afd.
CAV, Postbus 90801, 2509 LV DEN HAAG

Artikel 10

Bestuur

Het bestuur stelt elk jaar een begroting vast welke voor iedereen ter
inzage ligt.
In het bestuur van de Stichting Vakantiezegelfonds voor de Schoenma-
kerij zijn vertegenwoordigd:
• De ondernemers Unie in het Schoenambacht.
• De Nederlandse Vereniging van Orthopedische Schoentechnici

(N.V.O.S.).
• De Verenigde Organisatie van Schoenmakers (V.O.S.)
• F.N.V. Bondgenoten.
• C.N.V. Bedrijvenbond.
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Artikel 11

Administratie

Stichting Vakantiezegelfonds voor de Schoenmakerij
Havenstraat 41A
1736 KD Zijdewind
tel. 0226-423149
telefax 0226-421637
Rabobank Niedorp
Rek.no.: 37.76.09.900
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II. Het is de werkgever toegestaan om in het kader van een verzoek om
ontheffing als bedoeld in artikel 8, derde lid, van het Buitengewoon
Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, af te wijken van de onder I opgeno-
men bepaling(en) houdende een mutatie van het loon voorzover de
onverkorte toepassing van die bepaling(en) de verlening van een onthef-
fing in de weg zou staan om reden dat de personeelskosten van de
betrokken onderneming onvoldoende zijn gematigd.

III. Indien en voor zover de onder I opgenomen bepalingen strijdig zijn
met bij of krachtens de wet gestelde of te stellen regelen, prevaleren
deze regelen.

IV. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die
van publicatie in de Staatscourant en heeft geen terugwerkende kracht.

V. Dit besluit wordt gepubliceerd door plaatsing in een bijvoegsel bij de
Staatscourant.

’s-Gravenhage, 23 mei 2001

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

Namens de Minister:

De Directeur van het
Centraal kantoor

van de Arbeidsinspectie,

C. J. Meerhof.
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