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INLEIDING

De ondergetekenden:

1. Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel gevestigd te Leidschendam
als partij namens werkgevers aan de ene kant,

2. a. FNV Bondgenoten gevestigd te Utrecht
b. CNV Dienstenbond gevestigd te Hoofddorp
als partijen namens werknemers aan de andere kant,

hebben besloten met ingang van 1 januari 2008 een nieuwe cao voor personeel van
grootwinkelbedrijven af te sluiten. Dit boekje bevat de tekst van de VGT-cao zoals
die geldt van 1 januari 2008 tot en met 31 maart 2008.

WERKINGSSFEER

Artikel 1 Toepasselijkheid 

Deze cao is van toepassing op iedere onderneming, lid van de Vereniging van
Grootwinkelbedrijven in Textiel (VGT), partij namens werkgevers, met uitzondering
van die werkgevers waarvoor rechtsgeldig een andere cao van toepassing is (zie de
ledenlijst in bijlage F van deze cao).

Artikel 2 Looptijd en opzegging

2.1. Deze cao treedt in werking op 1 januari 2008 en eindigt op 31 maart 2008.
Wanneer de cao door geen van de partijen tenminste drie maanden vóór de
einddatum schriftelijk wordt opgezegd, is de cao automatisch verlengd tot
en met 31 maart 2009 en vervolgens, wanneer er niet geldig wordt opgezegd,
telkens voor maximaal één jaar.

2.2 Ook na de afloop van de cao blijft de Vaste Commissie, bedoeld in art. 44
van de cao bevoegd t.a.v. geschillen ontstaan tijdens de duur van deze
overeenkomst.

DEFINITIES

Artikel 3 Werkgever

3.1 De werkgever is de rechtspersoon die voldoet aan het criterium van art. 1
van deze cao.

3.2 Een veranderatelier is iedere afdeling van een werkgever, waar in de regel
geconfectioneerde kleding wordt veranderd ten behoeve van de persoon,
voor wie zij bestemd is.
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Artikel 4 Werknemer

4.1 De werknemer is iedere mannelijke en vrouwelijke werknemer in dienst van
een werkgever. Tot werknemer in de zin van deze cao wordt niet gerekend:
a. personen, uitsluitend of in hoofdzaak belast met de leiding over vijf of

meer medewerkers; voor hen geldt wel art. 21.2;
b. inkopers;
c. personeel van productieateliers;
d. vakantiekrachten; voor deze categorie medewerkers gelden echter wel 

art. 8, 9, 11, 12, 13, 14, 23 en 29.
4.2 a. De fulltime werknemer is iedere werknemer waarvan de in de

arbeidsovereenkomst overeengekomen wekelijkse arbeidsduur 32 uur of
meer bedraagt.

b. De parttime werknemer is iedere werknemer waarvan de in de
arbeidsovereenkomst overeengekomen wekelijkse arbeidsduur minder
dan 32 uur bedraagt. 

c. De vakantiekracht is iedere scholier of student met een arbeidsovereen-
komst waarin is overeengekomen dat hij arbeid verricht bij de werkgever
gedurende een in de (school)vakantie liggende periode.

d. Een oproepkracht is een werknemer die incidenteel en/of voor korte duur
wordt opgeroepen bij onvoorziene omstandigheden.

e. Een uitzendkracht is iedere werknemer die krachtens een uitzend-
overeenkomst conform art. 7:690 BW werkzaamheden verricht voor de
werkgever.

e. De vertegenwoordiger van een vakorganisatie is de werknemer, die een
bestuurlijke of vertegenwoordigende functie uitoefent in het kader van
zijn vereniging en die als zodanig door de betrokken vakorganisatie bij de
ondernemingsleiding schriftelijk is aangemeld.

Artikel 5 Loon

5.1 Het loon is het vaste week- of maandloon, verhoogd met de – over het
kalenderjaar berekende – gemiddelde normale premies of provisies, die
verband houden met individuele prestaties. De persoonlijke toeslag als
compensatie van de wijziging van de normale arbeidsduur behoort eveneens
tot het loon. Jaarlijkse uitkeringen zoals gratificaties en vakantietoeslag,
kosten- en overwerkvergoedingen, de toeslag voor het werken op bijzondere
uren en de persoonlijke toeslag ter compensatie voor de afschaffing van een
deel van de toeslagen voor het werken op bijzondere uren, vallen dus niet
onder het begrip loon.

5.2 Het garantieloon is het loon per periode dat tenminste per die periode moet
worden betaald.

5.3 Het uurloon is 1/164,67 deel van het vaste maandloon (inclusief de
eventueel gemiddelde provisie over de laatste drie maanden).
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Artikel 6 Feestdagen

Onder feestdagen worden in deze cao verstaan Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag,
Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, Lustrumviering van de
Bevrijdingsdag, Koninginnedag en andere dagen waarop het op nationale,
kerkelijke of andere gronden ter plaatse in de detailhandel algemeen gebruikelijk is
geen arbeid te doen verrichten.

VERPLICHTINGEN VAN
WERKGEVER EN WERKNEMER

Artikel 7 Algemene verplichtingen van de werkgever

7.1 De werkgever verplicht zich deze cao te goeder trouw te zullen nakomen.
7.2 De werkgever is verplicht alles te doen en na te laten, wat een goed

werkgever in gelijke omstandigheden behoort te doen en na te laten.
7.3 De werkgever mag gedurende de looptijd van deze cao geen

arbeidsovereenkomst met een werknemer sluiten, die in strijd is met de
bepalingen van deze cao. In afwijking hiervan mag hij, binnen de door de
overheid gestelde regels, wel arbeidsvoorwaarden overeenkomen, die voor
de werknemer in gunstige zin afwijken van de bepalingen uit deze cao.

7.4 Het is de werkgever verboden een werknemer te werk te stellen, die tevens
in loondienst is bij een andere werkgever zonder toestemming van die
andere werkgever. Deze bepaling geldt niet voor parttime werknemers.

7.5 De werkgever zal de werknemer bij zijn indiensttreding een exemplaar van
deze cao uitreiken.

7.6 Aan de werknemer die bij het in werking treden van deze cao reeds in dienst
is, wordt binnen één maand na publicatie een exemplaar van de 
geldende cao uitgereikt.

7.7 Een interne instructie of reglement van de werkgever mag voor de
werknemer  geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met deze cao.

7.8 De werkgever zal geen arbeidsovereenkomst aangaan met werknemers 
jonger dan 15 jaar. 

7.9 De werkgever zal in zijn opleidings- en promotiebeleid bij gelijke
geschiktheid extra aandacht schenken aan de positie van vrouwelijke
werknemers.

Artikel 8 Algemene verplichtingen van de werknemer

8.1 De werknemer is verplicht alles te doen en na te laten, wat een goed
werknemer in gelijke omstandigheden behoort te doen en na te laten. De
belangen van de werkgever moet hij beschouwen en behartigen als zijn eigen
belangen. Reglementen en voorschriften, vastgelegd in individuele
arbeidsovereenkomsten en alle overige aanwijzingen en instructies van
leidinggevenden moet hij stipt opvolgen.
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8.2 De werknemer is onder meer verplicht zowel tijdens als na beëindiging van
de arbeidsovereenkomst strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien
van die zaken en personen betreffende het bedrijf van de werkgever,
waarvan de openbaarmaking in strijd zou zijn met de zorgvuldigheid en het
fatsoen, die in het maatschappelijk verkeer betamelijk zijn.

8.3 Het is de werknemer verboden zonder toestemming van zijn werkgever
elders betaalde arbeid te verrichten. Handelingen in strijd met dit verbod
kunnen reden zijn voor een verzoek tot ontbinding van de
arbeidsovereenkomst. Deze bepaling geldt niet voor parttime werknemers.

Artikel 9 Verplichtingen van werkgever en werknemer

9.1 Iedere werknemer heeft recht op eerbiediging van zijn persoonlijke
levenssfeer en de onaantastbaarheid van zijn lichaam.
De werkgever moet in dit verband een beleid voeren om ongewenste
intimiteiten in de werkorganisatie te bestrijden. Daarbij zal aan alle
werknemers te kennen worden gegeven dat opmerkingen en/of gedragingen
van seksuele aard of met een seksuele ondertoon, die voor de ander
vernederend en/of belastend zijn, binnen de arbeidsverhoudingen tussen
werkgever en werknemer en tussen werknemers onderling niet worden
getolereerd.

9.2 Discriminatie en/of ongelijke behandeling op grond van leeftijd, sekse,
seksuele geaardheid, burgerlijke staat, levens- of geloofsovertuiging,
huidskleur, ras, etnische afkomst, nationaliteit en politieke voorkeur tussen
werkgever en werknemer en tussen werknemers onderling is niet
toegestaan. Dit geldt binnen de arbeidsverhoudingen ook voor opmerkingen
en/of gedragingen met een discriminerende ondertoon die voor de ander
vernederend en/of belastend zijn.

9.3 De werkgever wordt aanbevolen een vertrouwenspersoon aan te stellen die
in voorkomende gevallen zorg kan dragen voor de opvang van de betrokken
medewerker. Tevens wordt de werkgever aanbevolen een klachtenregeling in
te stellen.

Artikel 10 Soort van de arbeid

10.1 De werknemer is verplicht, als zijn werkgever hem in bijzondere gevallen
daartoe opdracht geeft, andere dan zijn normale arbeid te verrichten, voor
zover deze arbeid verband houdt met het bedrijf van de werkgever en de
werknemer daartoe in staat geacht kan worden.

10.2 Wanneer een werknemer (tijdelijk) wordt overgeplaatst naar een andere 
vestiging van de werkgever moet door de werkgever worden geregeld hoe
wordt omgegaan met de eventuele meerreistijd en de eventuele meerreis-
kosten ten gevolge van die overplaatsing. De overplaatsing moet passen
binnen de geldende arbeidsrechtelijke regels. 

10.3 Arbeid in een andere onderneming dan die van zijn werkgever, behoeft de
werknemer evenwel niet te verrichten, tenzij de onderneming commercieel
samenhangt met die van de werkgever.
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DE ARBEIDSOVEREENKOMST

Artikel 11 Aanvang en duur van de arbeidsovereenkomst

11.1 Bij zijn indiensttreding ontvangt de werknemer een schriftelijke
arbeidsovereenkomst waarin ten minste is vastgelegd:
a. de functie en functiegroep, waarin hij wordt aangesteld;
b. de datum van indiensttreding en eventuele datum van beëindiging;
c. de duur van de eventueel overeengekomen proeftijd; 
d. de normale voor de werknemer geldende arbeidsduur op periodebasis; 
e. de aard van het dienstverband: bepaald of onbepaald, fulltime of

parttime;
f. het aan de functie verbonden loon en de termijn van betaling;
g. de geldende arbeidsvoorwaardenregelingen, zoals cao en

ondernemingsregelingen;
h. de plaats waar de werkzaamheden zullen worden verricht;
i. eventuele bijzondere voorwaarden.

11.2 In de arbeidsovereenkomst van parttimers zal een gemiddeld aantal te
werken uren per week worden opgenomen.

11.3 Arbeidscontracten voor bepaalde tijd zullen in principe worden aangegaan
voor een periode van niet langer dan maximaal twaalf maanden, tenzij
sprake is van vervanging bij militaire dienstplicht, tijdelijke arbeids-
ongeschiktheid, bepaalde projecten en dergelijke.

Artikel 12 Einde van de arbeidsovereenkomst

12.1 De werkgever of de werknemer die de arbeidsovereenkomst wil beëindigen
is verplicht de ander ten minste één maand tevoren hierover te informeren,
tenzij:
a. de wet een langere opzegtermijn voorschrijft;
b. art. 7:677 BW van toepassing is (ontslag wegens dringende reden);
c. met inachtneming van de wettelijke regels een proeftijd overeengekomen

is;
d. om een andere reden geen opzegtermijn verplicht is.
Bij opzegging wordt op verzoek van de andere partij een schriftelijke opgave
van de reden verstrekt.

12.2 Beëindiging vindt uitsluitend plaats op de laatste dag van de kalendermaand
bij een werknemer met een maandloon en op de laatste zaterdag van de
maand bij een werknemer met een weekloon.

12.3 Bij ontslag wegens slapte, reorganisatie of wegens ongeschiktheid van de
werknemer bedraagt de opzegtermijn voor de werkgever, in afwijking van
het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, één maand voor elke twee volle
jaren die de werknemer sedert zijn 21ste jaar onafgebroken bij de werkgever
in dienst is geweest met een minimumtermijn van één maand en een
maximumtermijn van zes maanden.

12.4 De arbeidsovereenkomst eindigt zonder opzegging en daarom zonder
opzegtermijn:
a. tijdens een conform de wettelijke regels overeengekomen proeftijd;
b. op de laatste dag van de maand waarin de werknemer de 65-jarige leeftijd
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bereikt, respectievelijk op de datum waarop de werknemer pensioen-
gerechtigd wordt conform de bij de werkgever geldende
pensioenregeling; als er sprake is van een prepensioenregeling dan geldt
de dag waarop de werknemer van die regeling gebruik maakt;

c. bij afloop van een niet verlengde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd,
tenzij in de arbeidsovereenkomst anders is geregeld;

d. krachtens een rechterlijke uitspraak;
e. in andere gevallen waarin geen opzegging is voorgeschreven, zoals bij

overlijden van de werknemer.
12.5 Werkgever en werknemer zijn bevoegd de arbeidsovereenkomst

onmiddellijk op te zeggen om een dringende reden, onder gelijktijdige
mededeling van die reden aan de wederpartij. Voor de overige daaraan
verbonden voorwaarden gelden de bepalingen uit art. 7:677 en 7:678 BW. 

WERKTIJDEN,  ARBEIDSDUUR EN
ARBEIDSTIJDEN

Artikel 13 Arbeidsduur en arbeidstijd 

13.1 De arbeidsduur is het aantal uren waarop een werknemer volgens het
rooster op een dag arbeid verricht. Voor een fulltime werknemer bedraagt de
normale arbeidsduur ten hoogste 9 uur per dag en op jaarbasis gemiddeld
ten hoogste 38 uur per week. Voor (fulltime en parttime) werknemers die in
dienst zijn op 1 januari 2008 en op 31 december 2007 werkten op loonbasis
van een normale arbeidsduur van 35 uur per week en voor (fulltime en
parttime) werknemers die in dienst zijn op 1 januari 2008 en op 31 december
2007 werkten op loonbasis van een normale arbeidsduur van 38 uur per
week zijn afwijkende bepalingen van kracht die zijn opgenomen in lid 2 van
dit artikel en in bijlage C bij deze cao. Deze bijlage is integraal onderdeel 
van de cao.

13.2 Voor werknemers met uitvoerende taken in de winkels en de distributie-
centra, voor chauffeurs van vracht- en bestelwagens en voor etaleurs, in
dienst op 1 januari 2008 en op 31 december 2007 werkend op basis van een
normale arbeidsduur van 35 uur per week, geldt in zoveel mogelijk weken
per jaar een vierdaagse werkweek. De werkgever stelt de vrije dagen ten
gevolge van die zoveel mogelijke vierdaagse werkweek vast na overleg met
de werknemer. Het aantal weken per jaar, waarin ter compensatie van de te
weinig gewerkte uren een vijfdaagse werkweek geldt, bedraagt ten hoogste
23. De gewerkte zon- en feestdagen tellen mee bij de vaststelling van het
aantal vier- en vijfdaagse werkweken. Voor de voor dit lid geldende
werktijdenregeling is de instemming van de Ondernemingsraad vereist.

13.3 Met betrekking tot de werktijdregeling is het instemmingsrecht van de
Ondernemingsraad van toepassing.

13.4 De normale dagelijkse arbeidstijden liggen binnen de grenzen waarop de
werkgever zijn onderneming op grond van de geldende wetgeving geopend
mag hebben. Voor de winkels is daarvoor de Winkeltijdenwet 1996 bepalend.

13.5 Hoewel de gewerkte uren op zon- en feestdagen, op zaterdag tussen 18.00 en
22.00 uur en op doordeweekse avonden van 21.00 tot 22.00 uur tot de 
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normale arbeidsuren worden gerekend, gelden voor die uren toeslagen zoals
vermeld in artikel 25 van deze cao.

Artikel 14 Inzet van werknemers

14.1 Individuele roosters worden na overleg met de werknemers vastgesteld en
zullen twee weken tevoren aan de werknemers bekend worden gemaakt. 
Belangrijke lange termijn wijzigingen in de roosters zullen in overleg met de
werknemers worden vastgesteld.

14.2 Werknemers kunnen niet worden verplicht tot het werken op meer dan 
zeven aaneengesloten dagen.

14.3 Bij de vaststelling van de roosters wordt er naar gestreefd zo veel mogelijk
twee aaneengesloten vrije dagen in te plannen.

14.4 In de roosters zal geen sprake zijn van onderbrekingen van meer dan één
uur (“gebroken diensten”).

14.5 Parttimers hebben recht op een vaste vrije dag per week, door de werkgever
na overleg met de werknemer vast te stellen. Een gemotiveerd verzoek van
een parttimer om meerdere vaste vrije dagen (bijvoorbeeld in een situatie dat
de werknemer twee banen heeft) zal de werkgever honoreren, tenzij dat
redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.

14.6 Parttimers met zorgtaken voor kinderen jonger dan vijf jaar en/of voor
gehandicapte en/of langdurig zieke kinderen, hebben recht op vaste
werktijden. Tweemaal per jaar kunnen die werktijden in onderling overleg
worden aangepast.

14.7 Werknemers kunnen worden verplicht tot het werken op maximaal twee
avonden per week of één avond en de zaterdagmiddag, ongeacht het aantal
uren dat de werknemer doordeweekse avonden tussen 18.00 en 21.00 uur en
zaterdagmiddag tussen 14.00 en 18.00 uur wordt ingeroosterd. In de weken
voor Sinterklaas en Kerst geldt een maximum van drie avonden per week of
twee avonden en de zaterdagmiddag. Op jaarbasis kan een werknemer niet
worden verplicht te werken op meer dan 200 uren op doordeweekse
avonden tussen 18.00 en 21.00 uur en/of op zaterdagmiddag tussen 14.00 en
18.00 uur.

14.8 Werken op zondagen en feestdagen geschiedt op basis van vrijwilligheid.
Wanneer op basis van vrijwilligheid geen voldoende bezetting is te
realiseren, kunnen werknemers worden verplicht op maximaal twaalf zon- of
feestdagen per jaar te werken, waarvan maximaal twee per maand. Wanneer
een werknemer wordt verplicht tot het werken op zondag bestaat er geen
verplichting tot het werken op de direct voorafgaande zaterdag. 

14.9 Indien een werknemer op godsdienstige gronden gewetensbezwaren heeft
tegen werken op zondag of op een algemeen erkende christelijke feestdag is
hij daartoe niet verplicht.

14.10 Werknemers die op 23 juni 1992 in dienst waren van de werkgever met
uitzondering van bedrijfsleiders, kunnen niet worden verplicht tot het
werken na 18.00 uur op maandag tot en met vrijdag (de voorheen
gemeentelijk vastgestelde koopavonden uitgezonderd) en na 17.00 uur op
zaterdag. Dit geldt niet voor winkels met tien of minder werknemers.

14.11 Werknemers die op oproepbasis werken, worden voor ten minste drie uur
aaneengesloten opgeroepen, tenzij het scholieren of vakantiekrachten betreft.
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14.12 Een werknemer heeft de garantie van een minimum aantal te werken uren
van 240 per jaar, tenzij het scholieren of vakantiekrachten betreft. 

14.13 De werknemer die gedurende het gehele jaar wekelijks een vaste vrije dag
heeft, wordt geacht zijn vrije dag genoten te hebben als deze dag samenvalt
met een feestdag.

Artikel 15 Flexibele inzet van parttimers

15.1 Parttimers kunnen flexibel worden ingezet met per week een minimuminzet
van 50% en een maximum te verplichten inzet van 130% van het in de
arbeidsovereenkomst opgenomen gemiddeld aantal uren per week. 

15.2 Per 1 april van een kalenderjaar dient een eventueel positief of negatief saldo
aan uren zonder negatieve consequenties voor werknemers te worden afge-
rekend resp. te zijn weggewerkt. Per onderneming kan een andere datum
worden afgesproken die aan partijen zal worden gemeld. 

15.3 Tenzij door de werknemer wordt gekozen voor een variabel loon, geldt voor
de parttimer met een gemiddeld te werken aantal uren een vast periode-
salaris. Wanneer er in een loonbetalingperiode meer dan 130% van het aantal
contracturen is gewerkt (waartoe een werknemer niet kan worden verplicht),
worden deze meeruren uitbetaald. Op grond van deze meeruren ontstaat
tevens recht op extra vakantiegeld en vakantiedagen. Ook kan de
werknemer kiezen voor compensatie van de meeruren in vrije tijd. De
uitbetaalde of gecompenseerde uren tellen niet meer mee in het saldo.

Artikel 16 Aanpassing arbeidsduur 

16.1 Op verzoek van de werknemer zal de werkgever het in de arbeidsover-
eenkomst overeengekomen aantal contracturen aanpassen wanneer meer
dan zes maanden gemiddeld meer dan dat aantal contracturen is gewerkt.
Voor flexibel ingezette parttimers geldt in afwijking hiervan art. 16.2.

16.2 Voor parttimers die op grond van art. 15 flexibel worden ingezet geldt in
afwijking van art. 16.1 130% van het overeengekomen aantal contracturen als
grens waarboven de werknemer een verzoek kan indienen om aanpassing
van het in de arbeidsovereenkomst overeengekomen gemiddeld aantal uren
per week. 

16.3 De werkgever zal een verzoek van de werknemer tot verkorting van de
individuele arbeidsduur zorgvuldig beoordelen in het licht van de belangen
van werknemer èn de werkgever. De werkgever zal het verzoek toestaan
tenzij gemotiveerde zwaarwegende bedrijfseconomische en/of bedrijfs-
organisatorische redenen zich daartegen verzetten. Een geschil over de
zorgvuldigheid waarmee het verzoek is behandeld, kan bij de Vaste
Commissie aan de orde worden gesteld.

16.4 Op verzoek van de werknemer zal de werkgever hem in de gelegenheid
stellen parttime te gaan werken om zijn kind te verzorgen. De voorwaarden
voor het ouderschapsverlof uit de Wet Arbeid en Zorg zijn daarbij van
toepassing.
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Artikel 17 Overwerk

17.1 Overwerk wordt zoveel mogelijk voorkomen maar is verplicht als het door
de werkgever rechtsgeldig wordt opgedragen. 

17.2 Onder overwerk wordt verstaan door of namens de werkgever opgedragen
arbeid gedurende:
- meer dan negen uren per dag, of
- meer dan vijf dagen per week, of
- meer dan 160 uren per vier weken.

17.3 In afwijking van art. 17.2 wordt arbeid op de vaste wekelijkse vrije tijd die
binnen vier weken door gelijkwaardige vrije tijd wordt gecompenseerd niet
onder overwerk verstaan.

17.4 De tijd, onmiddellijk aansluitend op de normale arbeidstijd, die wordt
besteed aan het afhelpen van klanten, wordt niet tot overwerk gerekend,
tenzij het meer dan een kwartier betreft.

VAKANTIE EN VERLOF

Artikel 18 Vakantie

18.1 Het vakantiejaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei.
18.2 Een werknemer heeft bij een arbeidsovereenkomst van 38 uur per week recht

op 15,2 uur vakantie met behoud van loon voor elke volle kalendermaand
die hij in een vakantiejaar in dienst is bij de werkgever en nog geen vakantie
heeft gehad. Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor een
beperktere arbeidsduur geldt een pro rata aanspraak op uren vakantie.

18.3 Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst ontvangt de werknemer voor
elke volle maand waarover hij sinds de aanvang van het vakantiejaar nog
geen vakantie heeft gehad een bedrag van 15,2 x het uurloon. Voor
werknemers met een arbeidsovereenkomst voor een beperktere arbeidsduur
geldt een pro rata aanspraak op uren vakantie.

18.4 In afwijking van het bepaalde in art. 18.2 en 18.3 heeft de werknemer bij
volledige arbeidsongeschiktheid slechts recht op een opbouw van
vakantiedagen of -uren over de laatste zes maanden van de periode van die
arbeidsongeschiktheid.

18.5 Van de vakantiedagen worden ten minste drie weken aaneengesloten
gegeven in de periode juni tot en met september. Indien het plaatselijk
gebruikelijk is, dat op een bepaalde dag (geen zon- of feestdag) niet wordt
gewerkt, dan mag deze als vakantiedag worden beschouwd, tenzij deze dag
valt op de wekelijkse vrije (halve) dag. 

18.6 De werkgever stelt de vakantiedagen vast in overleg met de werknemer. 
18.7 Het is de werkgever verboden een fulltime werknemer te laten werken in de

periode, waarin deze bij een andere werkgever vakantie heeft.
18.8 Indien de werknemer ziek is op het tijdstip waarop zijn aaneengesloten

vakantie zou beginnen, of tijdens zijn vakantie ziek wordt, zal de werkgever
de werknemer op een ander tijdstip in de gelegenheid stellen zijn vakantie,
resp. een deel van de vakantie op te nemen. Dit geldt niet als de werknemer
ziek wordt als gevolg van een zelf genomen risico. De werknemer moet dat
tegenover de werkgever duidelijk aantonen.
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18.9 De waardebepaling in uren van een vakantiedag van de werknemer
geschiedt op basis van de bij de werkgever gehanteerde regels.

Artikel 19 Buitengewoon verlof

19.1 De werknemer kan aanspraak maken op de verlofvormen zoals die zijn
opgenomen in de Wet Arbeid en Zorg. Uitgebreide informatie over de
regelingen is te vinden op de website www.verlofregelingen.szw.nl of via het
publieksnummer 0800-9051 van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Gedurende de looptijd van de cao zal de werkgever in
overleg met de Ondernemingsraad geen voor de werknemer negatief
afwijkende afspraken maken over die verlofvormen waarbij de wet die
mogelijkheid biedt. 

19.2 De werknemer heeft, voor zover zijn aanwezigheid bij de hierna te noemen
gebeurtenissen alleen maar tijdens zijn werktijd mogelijk is, recht op
buitengewoon verlof met behoud van loon tot de aangegeven
maximumduur:
a. bij eigen ondertrouw: een halve dag;
b. bij eigen huwelijk: twee dagen;
c. bij huwelijk van een der kinderen, broers of zusters, zwagers of

schoonzusters, ouders of schoonouders: één dag;
d. bij 25- en 40-jarig eigen huwelijk en 25-, 40- en 50-jarig huwelijksfeest van

een der ouders of schoonouders, bij 25- en 40-jarig dienstjubileum van de
werknemer en van de echtgenoot van de werknemer en bij 25-jarig
dienstjubileum van een der ouders of schoonouders: één dag;

e. bij bevalling door de echtgenote: calamiteitenverlof en twee werkdagen
kraamverlof;

f. voor het regelen van een adoptie: twee dagen;
g. bij overlijden van de echtgenoot of van kinderen: van de dag van

overlijden af tot en met de dag van de begrafenis;
h. bij overlijden van een der ouders of schoonouders: één dag, alsmede de

dag van de begrafenis;
i. bij overlijden van een der grootouders, broers of zusters, zwagers of

schoonzusters: één dag;
j. bij verhuizen, echter niet meer dan éénmaal per jaar: één dag.

19.3 Voor de toepassing van het bepaalde in lid 1 sub b, c, d, e, f en g wordt met
het huwelijk gelijk gesteld een duurzame samenlevingsvorm van de
werknemer en zijn partner mits deze van tevoren aan de werkgever kenbaar
en aannemelijk is gemaakt, alsmede wettelijk geregistreerd partnerschap.
Daarom dient in plaats van:
– “grootouders” ook te worden verstaan “de grootouders van de partner”;
– “schoonouders” ook te worden verstaan “de ouders van de partner”;
– “echtgenoot/echtgenote” ook te worden verstaan “de partner”;
– “kinderen” ook te worden verstaan “stief- en pleegkinderen”; 
– “zwagers/schoonzusters” ook te worden verstaan “de broers of de

zusters van de partner”.
19.4 Gedurende een redelijke termijn wordt de werknemer buitengewoon verlof

met behoud van loon toegestaan:
a. voor het zoeken van een nieuwe werkkring of mondelinge toelichting van

de sollicitatie als de arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd;
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b. voor een verplichte medische keuring;
c. voor het afleggen van vakexamens, verband houdende met de werkkring;
d. voor het regelen van opvang en zorg bij calamiteiten in de privé-sfeer van

de werknemer.
19.5 Gedurende een redelijke termijn wordt de werknemer, voor zover zijn

aanwezigheid bij de hierna te noemen gebeurtenissen alleen maar tijdens zijn
werktijd mogelijk is, buitengewoon verlof met behoud van loon toegestaan:
a. voor bezoek aan een dokter;
b. bij uitoefening van het kiesrecht of vervulling van andere burgerlijke

verplichtingen, waarbij in mindering wordt gebracht de eventueel door de
overheid toe te kennen vergoeding.

19.6 Gedurende de daarvoor benodigde tijd wordt buitengewoon verlof met
behoud van loon toegestaan voor:
a. de stervensbegeleiding van een naaste van de werknemer, waarvoor het

noodzakelijk is dat deze die begeleiding op zich neemt;
b. het verwerken van rouw wegens het overlijden van een naaste van de

werknemer, waarbij waar nodig en mogelijk de Arbodienst van de
werkgever actief wordt ingeschakeld;  

Het doorbetaalde loon zal worden verminderd met eventuele uitkeringen die
de werknemer op grond van een wettelijke regeling kan ontvangen.

19.7 Eveneens wordt de werknemer, voor zover zijn aanwezigheid bij de hierna te
noemen gebeurtenissen alleen maar tijdens zijn werktijd mogelijk is en de
belangen van de onderneming zich daartegen niet verzetten, buitengewoon
verlof zoveel mogelijk toegestaan voor:
a. het deelnemen aan een bestuurs- of commissievergadering van een

lichaam ingevolge de Wet op de Bedrijfsorganisatie;
b. het door een niet partieel leerplichtige werknemer, in het kader van het

leerlingstelsel volgen van onderwijs: een dag per week; in dit geval wordt
het loon doorbetaald. 

19.8 Aan een werknemer die op eigen initiatief een functie- of branchegerichte
opleiding volgt, die mede gezien kan worden als bevordering van de interne
loopbaanontwikkeling, kan per jaar maximaal twee dagen buitengewoon
verlof worden toegekend ten behoeve van die opleiding of cursus. 

19.9 Op verzoek van de werknemer wordt gedurende een periode van maximaal
vier weken volgend op het bevallingsverlof, buitengewoon verlof zonder
behoud van loon toegestaan.

19.10 Tenzij de belangen van de onderneming zich daartegen verzetten wordt
buitengewoon verlof zonder behoud van loon toegestaan aan een
werknemer ter viering van de voor hem geldende godsdienstige feest- en
gedenkdagen.

19.11 Van de afwezigheid om een der bovengenoemde redenen wordt de
werkgever tijdig mededeling gedaan.

19.12 Voor de bepaling van de waarde van een dag buitengewoon verlof geldt een
referentieperiode van de laatste dertien weken waarin zes of meer dagen op
die dag moet zijn gewerkt. Als waarde voor de dag buitengewoon verlof
geldt dan het gemiddeld aantal uren op die dagen waarop is gewerkt. Op
dezelfde wijze wordt de waarde in uren van een feestdag bepaald.
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FUNCTIE-INDELING EN LOON

Artikel 20 Functieniveau en loonschalen

20.1 Het loon dat aan een werknemer moet worden betaald, is gekoppeld aan de
functie van de werknemer. In bijlage A van deze cao zijn vijf functiegroepen
opgenomen met hun nadere gegevens. Bij elke functiegroep worden
voorbeelden gegeven van taken op dat niveau. Die opsomming is illustratief
en niet uitputtend. De structurele bijdrage van een taak in de functie is
bepalend voor de indeling in de functieniveaus.

20.2 De indeling in een bepaalde functiegroep betekent dat voor die functie per
loonperiode ten minste het loon moet worden betaald dat staat vermeld in
de met die functie voor die loonperiode corresponderende loonschaal (zie 
bijlage B van deze cao) bij de betreffende leeftijd of het betreffende aantal
functiejaren. 

20.3 Een werknemer, ingedeeld in functiegroep 1 gaat na maximaal zes maanden
aaneensluitende praktijkervaring in de branche over naar functiegroep 2 en
ontvangt ten minste het naar leeftijd of functiejaren geldende loon uit
loonschaal 2. 

20.4 Een werknemer, ingedeeld in functiegroep 2 gaat na maximaal twaalf
maanden aaneensluitende praktijkervaring in de branche over naar
functiegroep 3 en ontvangt ten minste het naar leeftijd of functiejaren
geldende loon uit loonschaal 3.

20.5 De in functiegroep 3 ingedeelde werknemers, die in hoofdzaak artikelen
verkopen die ook in functiegroep 4 worden genoemd, en etaleurs en
decorateurs, zullen uiterlijk na drie jaar aaneensluitende praktijkervaring in
functiegroep 3, worden ingedeeld in functiegroep 4. Deze indeling vindt niet
plaats als de werkgever uiterlijk een maand tevoren schriftelijk met opgave
van redenen de betrokken werknemer heeft laten weten, dat deze niet in
functiegroep 4 zal worden ingedeeld. 

20.6 De in functiegroep 4 ingedeelde werknemers, die in hoofdzaak artikelen 
verkopen die ook in functiegroep 5 worden genoemd, en etaleurs en
decorateurs, zullen uiterlijk na drie jaar aaneensluitende praktijkervaring in
functiegroep 4, worden ingedeeld in functiegroep 5. Deze indeling zal
achterwege blijven indien de werkgever uiterlijk een maand tevoren
schriftelijk met opgave van redenen de betrokken werknemer heeft laten
weten, dat deze niet in functiegroep 5 zal worden ingedeeld.

20.7 Voor werknemers in veranderateliers geldt loonschaal 3 uit bijlage B als 
eindschaal.

20.8 Voor technisch personeel zoals chauffeurs van vracht- en bestelwagens, en
voor technisch geschoold onderhoudspersoneel en het technisch geschoold
personeel van de interne dienst, geldt loonschaal 4 uit bijlage B als
eindschaal.

20.9 Voor chauffeurs met een groot rijbewijs, die daadwerkelijk groot materieel
berijden, geldt loonschaal 5 uit bijlage B als eindschaal.

20.10 Voor werknemers in distributiecentra geldt loonschaal 3 uit bijlage B als 
eindschaal.

20.11 Voor werknemers (fulltimers en parttimers) in dienst op 1 januari 2008 en op
31 december 2007 ingeschaald op loonbasis van een 35- respectievelijk 
38-urige normale arbeidsduur, geldt het bepaalde in bijlage C van deze cao
(zie ook art. 13.1).
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Artikel 21 Loon en schaalloon

21.1 De voor de werknemers geldende loonschalen per maand, per week en per
uur zijn opgenomen in bijlage B. Een werknemer heeft recht op ten minste
de daar vermelde bedragen voor zijn leeftijd of aantal functiejaren.

21.2 Voor verkopers, die de leiding hebben over een winkel of winkelafdeling met
minder dan vijf medewerkers en de als zodanig schriftelijk aangestelde
eerste verkopers, worden de voor hen geldende bedragen uit de loonschalen
van bijlage B met 10% verhoogd. Voor verkopers die de leiding hebben over
een winkel of winkelafdeling met vijf of meer medewerkers worden de voor
hen geldende bedragen uit de loonschalen van bijlage B met 15% verhoogd.

21.3 De aanpassing van het loon uit de loonschaal van bijlage B wegens wijziging
van de leeftijd geschiedt eenmaal per jaar.

21.4 Na het bereiken van de 23-jarige leeftijd worden functiejaren toegekend.
21.5 Periodiek “a” ontvangt de werknemer als hij ten minste drie jaar op het eind

van zijn functieschaal heeft gestaan.
21.6 Periodiek “b” ontvangt de werknemer als hij ten minste drie jaar periodiek

“a” heeft ontvangen.
21.7 De bedragen in de loonschaal van de werknemers, die zijn ingedeeld in

functiegroep 1, zullen nooit lager zijn dan het bij de leeftijd van de
werknemer behorende wettelijke minimum(jeugd)loon. De bedragen als
vermeld in loonschaal 1 van bijlage B zullen niet tussentijds worden
aangepast. 

Artikel 22 Loonaanpassing

22.1 De per 1 februari 2007 tussentijds ingevoerde aanpassing van de feitelijke
lonen voor de groepen 2 en hoger met 2,75% zal met terugwerkende kracht
tot die datum in de loonschalen worden verwerkt. Werknemers die na 
1 februari 2007 onder het niveau van de aangepaste schalen zijn betaald,
hebben recht op nabetaling. De schaallonen per 1 februari 2007 zijn
weergegeven in bijlage C1.

22.2 In de loonschalen per 1 januari 2008 is een verhoging van 3% toegepast in
verband met de wijziging van de normale arbeidsduur.

22.3 De loonschalen 2 tot en met 5 van bijlage B en de feitelijke lonen (inclusief de
persoonlijke toeslag in verband met de wijziging van de normale
arbeidsduur) van de werknemers zullen per 1 februari 2008 worden
verhoogd met 3,0%.

Artikel 23 Bepaling uurloon

Het uurloon van de werknemer wordt vastgesteld op 1/164,67 van het voor hem
overeengekomen maandloon op fulltime-basis. Het schaaluurloon wordt
vastgesteld op 1/164,67 van het betreffende schaalloon of wettelijk
minimum(jeugd)loon per maand op fulltime-basis.
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OVERIGE FINANCIËLE REGELINGEN

Artikel 24 Diplomatoeslagen

24.1 Boven het feitelijke loon (zie art. 24.5) en boven de bedragen van de
loonschalen van bijlage B, wordt voor een fulltimer een toeslag van € 13,61
per maand toegekend die afzonderlijk geldt voor het bezit van de volgende
diploma’s:
a. Detex modeadviseur/specialist (v/h Detex-textielbrevet) en Detex-Sport-

vakadviseur/specialist (v/h vakdiploma sportartikelen);
b. ROC Winkelassistent (v/h OVD aankomend verkoopmedewerker),

KCHandel verkoopmedewerker detailhandel (v/h OVD verkoop-
medewerker grootbedrijf), KCHandel verkoopchef/eerste verkoper/
afdelingschef kassa (v/h OVD afdelingschef non-food) en OVD filiaal-
beheerder;

c. Detex Beheer en Beleid (v/h Cursus Bedrijfsbeheer TEK), MBO-MK ,
MBO-MD en OVD FIBAC;

d. EVO-BCVV, PBNA of het BOVAG diploma voor chauffeurs;
e. het BOVAG diploma II voor monteurs.

24.2 De toepassing van art. 24.1 geldt voor de diploma’s ad a t/m c alleen voor
het verkooppersoneel.

24.3 De toepassing van art. 24.1 geldt voor de diploma’s ad d en e alleen voor het
technisch personeel.

24.4 Voor parttimers wordt de toeslag naar rato toegekend.
24.5 Wanneer het feitelijke loon, bepaald volgens art. 5, meer bedraagt dan de

bedragen van de schaallonen bijlage B vermeerderd met € 27,23, worden
geen diplomatoeslagen toegekend.

24.6 Met ingang van 1 januari 2003 worden de diplomatoeslagen ook tijdens
arbeidsongeschiktheid van de werknemer doorbetaald.

Artikel 25 Toeslagen voor het werken op bijzondere uren

25.1 Voor het werken op de onderstaande uren gelden de daarbij vermelde
toeslagen:
– maandag tot en met vrijdag van 00.00-07.00 uur en van 21.00-24.00 uur:

50%;
– zaterdag van 00.00-07.00 uur: 50%;
– zaterdag na 18.00 uur en zon- en feestdagen: 100%. 
Dit houdt in dat een werknemer die op een zon- of feestdag werkt, te allen
tijde 200% meer ontvangt dan hij zou hebben ontvangen wanneer hij niet
zou hebben gewerkt op die dag.

25.2 De toeslag kan in geld of in vrije tijd worden toegekend.
25.3 Wanneer de vrije tijd niet wordt ingeroosterd, stelt de werkgever deze vrije

tijd, na overleg met de werknemer, vast. Deze vrije tijd wordt niet later
genoten dan zes maanden na het verstrijken van het vakantiejaar, waarin zij
zijn verdiend. 

25.4 Bij het einde van de arbeidsovereenkomst kan de werkgever nog niet
genoten vrije tijd, zoals bedoeld in dit artikel, vervangen door een uitkering
in geld die gelijk is aan het loon over de periode, gelijk aan de nog niet
genoten vrije tijd.



18 VGT-CAO 2008

25.5 Wanneer de toeslag in geld wordt gegeven dient deze toeslag uit de loon-
specificatie te blijken.

25.6 De werknemer die op 1 januari 2001 in dienst was en aan wie, als gevolg van
het afschaffen per die datum van de toeslagen voor het werken op
doordeweekse avonden tot 21.00 uur en zaterdagmiddag tot 18.00 uur, een
persoonlijke toeslag of andere vorm van compensatie is toegekend, behoudt
deze toeslag of compensatie.

Artikel 26 Maaltijdregeling

Aan werknemers die aansluitend op een volledige middagdienst op een avond
werken en niet in een bedrijfskantine een maaltijd genieten, zal, onder overlegging
van de rekening, maximaal € 9,– voor een maaltijd worden vergoed. Deze
vergoeding wordt volgens de voorgeschreven fiscale aanpak behandeld.

Artikel 27 Overwerk

27.1 De overwerktoeslag (zie art. 17.2) op andere dagen dan zon- en feestdagen
bedraagt 50% boven het uurloon.

27.2 Voor elk uur overwerk op zon- en feestdagen wordt boven het uurloon een
overwerktoeslag uitbetaald van 100%.

27.3 De toeslag voor overwerk en de toeslag voor het werken op bijzondere uren
cumuleren.

27.4 De overwerkvergoeding vindt zoveel mogelijk plaats in extra vrije tijd die
overeenkomt met het loon dat voor die periode zou zijn betaald. De vrije tijd
moet worden genoten binnen een maand nadat het overwerk is verricht.
Vindt dat niet plaats dan wordt de toeslag uitbetaald.

Artikel 28 Vervanging

Behoudens bij vervanging wegens vakantie, heeft een werknemer bij volledige
vervanging van een andere werknemer, die in een hogere groep is ingedeeld, nadat
deze vervanging twee weken heeft geduurd, recht op het schaalloon respectievelijk
het loon, dat voor de hogere groep is vastgesteld. In de plaats hiervan mag treden
een gratificatie ten bedrage van het verschil tussen het voor de werknemer geldende
inkomen of loon en het schaalloon, respectievelijk het loon voor de hogere groep,
uit te keren na afloop van de vervanging, doch ten minste eenmaal per twee
maanden.

Artikel 29 Vakantietoeslag

Een werknemer heeft recht op vakantietoeslag. Deze toeslag bedraagt 8% van het
door hem in het vakantiejaar bij de werkgever verdiende loon.
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Artikel 30 Loon bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

30.1 De werknemer heeft bij arbeidsongeschiktheid recht op doorbetaling van
100% van zijn netto loon gedurende de tijd van 52 weken, met uitzondering
van de eerste wachtdag. In deze doorbetaling is inbegrepen een eventuele
uitkering op grond van de Ziektewet. In de daarop volgende maximaal 
52 weken van arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer recht op een
aanvulling op zijn loondoorbetaling tot 80% van zijn netto loon indien de
werknemer zich heeft gehouden en houdt aan de verplichtingen van de Wet
verbetering poortwachter.

30.2 De werknemer heeft ook recht op doorbetaling van 100% van zijn netto loon
wanneer de UWV, op grond van onvoldoende inspanningen door de
werkgever tot re-integratie van de werknemer, besluit tot uitstel van de 
WIA-keuring en de werkgever verplicht het loon door te betalen. De periode
van loondoorbetaling zal bij verlenging niet langer duren dan 156 weken.

30.3 De werknemer heeft ook recht op doorbetaling van 100% van zijn netto loon
wanneer werkgever en werknemer gezamenlijk besluiten de WIA-keuring
uit te stellen omdat re-integratie binnen redelijke termijn mogelijk wordt
geacht. De periode van loondoorbetaling zal bij verlenging niet langer duren
dan 156 weken. 

30.4 Voor de werknemer die duurzaam (geen of geringe kans op herstel) en
volledig (van 80% tot 100%) arbeidsongeschikt is (de zogenaamde 
IVA-categorie uit de Wet WIA) is in het tweede jaar van de arbeids-
ongeschiktheid een loondoorbetaling van 100% van het netto loon van
toepassing. Deze tekst geldt met ingang van 1 januari 2005.

30.5 De werknemer heeft geen recht op doorbetaling van het loon:
a. als de arbeidsongeschiktheid door zijn opzet is veroorzaakt;
b. als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een gebrek waarover hij in

het kader van een aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt en
daardoor de toetsing aan de voor de functie opgestelde belastbaarheid-
eisen niet juist kon worden uitgevoerd;

c. voor de tijd dat door zijn toedoen de werknemer zijn genezing belemmert
of vertraagt;

d. voor de tijd dat hij, hoewel daartoe in staat, zonder deugdelijke reden
passende arbeid niet verricht.

Het recht op aanvulling van het wettelijke recht op doorbetaling van 70%
van het loon vervalt als op grond van het gedrag van de werknemer geen
recht bestaat op de doorbetaling van het loon op grond van art. 7:629 BW of
op een uitkering op grond van de Ziektewet of WIA.

30.6 Op de loondoorbetaling en/of aanvullingen worden in mindering gebracht
de verplichte inhoudingen op grond van de verschillende sociale
verzekeringswetten en op grond van de geldende pensioenregeling voor
zover die inhoudingen van toepassing zijn.

30.7 Het bepaalde in art. 30.1 en 30.2 geldt niet als de werknemer i.v.m. zijn ziekte
of een hem overkomen ongeval een derde aansprakelijk kan stellen voor de
schade wegens loonderving. In dat geval zal de werkgever de doorbetaling
of aanvulling volgens de art. 30.1 en 30.2 wel toepassen, maar alleen als
voorschot op de schadevergoeding. De werknemer moet zijn recht op
schadevergoeding ter grootte van het bedrag aan ontvangen voorschotten
aan de werkgever overdragen en is, als de werkgever dat vraagt, verplicht
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een eventuele akte van cessie te tekenen. De werkgever zal het voorschot
met de uit te keren schadevergoeding verrekenen.

30.8 Op verzoek van de werknemer zal de werkgever hem maandelijks c.q.
wekelijks, de uitkering ingevolge een of meer van bovengenoemde wetten
voorschieten.

Artikel 31 Uitkering bij overlijden

Bij het overlijden van de werknemer ontvangen zijn nagelaten betrekkingen, zoals
genoemd in art. 7:674 lid 3 BW, een uitkering gelijk aan drie maanden loon.

Artikel 32 Verlofsparen

De werkgever zal tijdens de looptijd van de cao een verlofspaarregeling invoeren
die ten minste gebaseerd is op de wettelijke mogelijkheden en voldoet aan de
wettelijk ter zake gestelde eisen. De regeling wordt in overleg met de
Ondernemingsraad uitgewerkt.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

Artikel 33 Werkdruk

De werkgever zal speciaal aan het vóórkomen, het voorkómen en/of het bestrijden
van werkdruk nadrukkelijk en zichtbaar aandacht geven, onder andere bij de RI&E. 

Artikel 34 Re-integratieverplichtingen op grond van de Wet verbetering
poortwachter

34.1 De werkgever dient bij arbeidsongeschiktheid in eerste instantie te
bevorderen dat de werknemer wordt gere-integreerd in zijn onderneming. 

34.2 Wanneer vaststaat dat er geen passende arbeid in zijn onderneming
beschikbaar is, dient hij te bevorderen dat de werknemer wordt ingeschakeld
in voor hem passende arbeid in het bedrijf van een andere werkgever. 

34.3 De werknemer dient mee te werken aan een re-integratie bij een andere
werkgever als interne re-integratie niet mogelijk is.

34.4 De werkgever biedt de arbeidsongeschikte werknemer daarvoor adequate
faciliteiten aan. 

34.5 Bij de re-integratie naar een andere werkgever dient de werkgever gebruik te
maken van de dienstverlening van een Arbo-dienst of re-integratiebedrijf.

34.6 Indien een re-integratiebedrijf wordt ingeschakeld, dient dit bedrijf:
– te beschikken over een privacyreglement dat voldoet aan de eisen zoals

gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens;
– voor de te re-integreren werknemer te beschikken over een deugdelijke op

schrift gestelde klachtregeling met de mogelijkheid van bezwaar en
beroep;

– de werknemer actief voor te lichten en voor het ingaan van het 
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re-integratietraject aantoonbaar te informeren over het doel en de inhoud
van elke fase in het traject, welke eisen aan werknemer en werkgever
worden gesteld en op welke ondersteuning de werknemer mag rekenen
van de kant van dit bedrijf;

– als vaste werkwijze afspraken schriftelijk vast te leggen. De werknemer en
de werkgever ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk een afschrift. 

Artikel 35 Veiligheid

35.1 De werkgever zal een veiligheidsbeleid voor zijn onderneming en de
vestigingen opstellen.

35.2 Daartoe dient in ieder geval regelmatig een risicoanalyse te worden gemaakt,
gericht op veiligheid, agressie en geweld in verband met het werk. Op basis
van die analyse zal beleid worden ontwikkeld. Daarin moet in ieder geval
aandacht worden gegeven aan de openings- en sluitingsprocedures en 
-omstandigheden, het beleid met betrekking tot het tegenhouden en
aanhouden van winkeldieven, het beleid met betrekking tot intern en extern
geldtransport, het technisch veiliger maken van de winkels, het beleid met
betrekking tot het handelen in geval van overvallen en aan slachtofferhulp
en -begeleiding.

35.3 De ondernemingen worden dringend aanbevolen de in bijlage D opgenomen
veiligheidsmaatregelen waar mogelijk toe te passen of uit te voeren.

35.4 Wanneer de openings- en sluitingsprocedure van een winkel niet met 
twee personen kan worden verricht, dient er in de winkel een
alarminstallatie aanwezig te zijn.

Artikel 36 Loopbaanbeleid

Werkgevers verwachten dat werknemers zich aanpassen aan veranderingen binnen
de organisatie en de daaruit voortvloeiende (nieuwe) functie-eisen. Mede om dat te
realiseren zal de werkgever starten met de ontwikkeling en invoering van een
loopbaanbeleid. De verdere uitwerking van het loopbaanbeleid en wat per
onderneming in dat verband nader kan worden geregeld is opgenomen in bijlage E
bij de cao. 

REGELINGEN VOOR BEPAALDE GROEPEN
WERKNEMERS

Artikel 37 Arbeidsduur, overwerk en verlof voor oudere werknemers

37.1 Fulltime werknemers die 63 jaar en ouder zijn, hebben recht op een
verkorting van de dagelijkse arbeidstijd met behoud van loon. Deze
verkorting bedraagt bij 63 jaar: 1 uur per week tot een minimum arbeidsduur
van 34 uur per week en bij 64 jaar: 3 uur per week tot een minimum van 
32 uur per week.
Op basis van medische of gerontologische gronden en/of bijzondere
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omstandigheden kan de werkgever toestaan dat een werknemer
bovengenoemde arbeidstijdverkorting niet per dag, maar per week opneemt.
De spreiding van de uren over de week vindt plaats in overleg tussen
werkgever en werknemer.

37.2 Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen niet verplicht worden tot
overwerk en het verrichten van arbeid op avonden en zon- en feestdagen.

37.3 De werkgever stelt de werknemer, gedurende de laatste drie jaren voor zijn
pensioen of zijn vrijwillig vervroegd uittreden, als hij daarom vraagt, in de
gelegenheid in totaal vijf dagen extra betaald verlof op te nemen voor het 
bijwonen van cursussen ter voorbereiding op de aanstaande pensionering of
vervroegde uittreding.

37.4 Werknemers die bij de aanvang van het vakantiejaar 50 jaar of ouder zijn,
ontvangen één extra vakantiedag met behoud van loon, vanaf 55-jarige 
leeftijd twee extra vakantiedagen en vanaf 60 jaar drie extra vakantiedagen.

Artikel 38 Inzet van uitzendkrachten

De werkgever zal slechts gebruik maken van uitzendkrachten in die gevallen:
a. waarin de werkzaamheden van een afwezige vaste medewerker niet kunnen 

worden uitgesteld of opgevangen;
b. waarin sprake is van een naar de aard der omstandigheden kortstondige

behoefte aan extra personeel.

Artikel 39 Vakbondsfaciliteiten en bescherming van vertegenwoordigers
van de vakorganisaties

39.1 Aan de bezoldigde vakbondsbestuurder(s) kan, na voorafgaand overleg met
de werkgever, toegang worden verleend tot de daartoe door de werkgever
aangewezen ruimte(n) ten behoeve van het onderhouden van contacten met
leden van de vakbond.

39.2 De vakbondskaderleden, werkzaam in de onderneming, die een functie
vervullen in het vakbondswerk in die onderneming, zijn in de gelegenheid
om, volgens de met de werkgever overeengekomen algemene regels,
geschriften van de vakbond in de onderneming te verspreiden.

39.3 Bij abnormale verhoudingen, bijv. bij een ernstig conflict, kan de werkgever
de in lid 1 en 2 genoemde faciliteiten buiten werking stellen. Als van de 
faciliteiten een onjuist gebruik gemaakt wordt, kan de werkgever deze pas
schorsen na overleg met de betrokken vakbond(en).

39.4 Tenzij de belangen van de onderneming zich daartegen verzetten wordt 
buitengewoon verlof zoveel mogelijk toegestaan voor:
a. het bijwonen van vergaderingen of het deelnemen aan andere activiteiten

van werknemersorganisaties als kaderlid of afgevaardigde: ten hoogste
zes dagen per jaar, waarbij het loon wordt doorbetaald;

b. het volgen door een werknemer, die lid is van een van de werknemers-
organisaties die partij is bij deze cao, van de door deze laatste gehouden
ontwikkeling- en/of vormingscursussen: ten hoogste zes dagen per jaar,
waarbij het loon wordt doorbetaald voor zover de cursussen mede geacht
kunnen worden in het belang van de onderneming te zijn.



VGT-CAO 2008 23

39.5 Geschillen inzake de toepassing van dit artikel kunnen, wanneer zij niet in
der minne kunnen worden geregeld, worden voorgelegd aan de Vaste
Commissie.

39.6 De werkgever zorgt er voor dat de vertegenwoordiger van een
vakorganisatie op grond van zijn verenigingswerk in de onderneming niet in
zijn positie als werknemer wordt geschaad. De wederzijdse naleving van de
rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst, zal niet
worden beïnvloed door het functioneren als vertegenwoordiger van een
vakorganisatie.

Artikel 40 Opkomst onder de wapenen

Bij opkomst onder de wapenen voor herhalingsoefeningen wordt geen ontslag 
gegeven.
De werkgever is gehouden aan de werknemer op zijn bezoldiging en inkomsten-
vergoeding een aanvullende vergoeding te betalen tot het laatst genoten loon.
De werknemer is gehouden de werkgever mededeling te doen van de in militaire
dienst genoten bezoldiging en vergoedingen. In geval van mobilisatie zal in overleg
tussen partijen een billijke financiële regeling worden getroffen.

Artikel 41 Werkgelegenheid van specifieke groeperingen

41.1 De werkgever zal een actief beleid voeren om daar waar mogelijk ook
moeilijk plaatsbare mensen, waaronder gehandicapten, allochtonen en
langdurig werkelozen te werk te stellen.
Onder actief beleid wordt mede verstaan het treffen van extra voorzieningen
c.q. maatregelen, waardoor het inzetten van deze categorieën werknemers
voor de vervulling van functies reëel mogelijk wordt. De werkgever zal alle
externe vacatures ook aanmelden bij het Centrum voor Werk en Inkomen
(CWI). 

41.2 De werkgever zal er naar streven, in het kader van de bevordering van de
werkgelegenheid van moeilijker plaatsbare mensen, extra aandacht te geven
aan het creëren van leerplaatsen voor jeugdigen in het kader van het
leerlingwezen, aangezien vooral het leerlingwezen bij moeilijk plaatsbare
mensen een betere basis tot integratie in het arbeidsproces biedt. Jaarlijks zal
een zodanig aantal leerplaatsen voor jeugdigen beschikbaar worden gesteld,
dat er een reële, evenwichtige en werkbare verhouding naar functie- en
leeftijdsopbouw aanwezig is binnen het werknemersbestand.
Het aangaan van stageovereenkomsten mag niet leiden tot verdringing van
werknemers met een arbeidsovereenkomst, dan wel tot inkrimping van het
aantal arbeidsplaatsen.
Met de jeugdigen op een leerplaats zal tegelijk met de leerovereenkomst een
arbeidsovereenkomst worden afgesloten.
Voorts zal aan jeugdigen geen zogenaamd groeicontract maar een
fulltimercontract worden aangeboden indien fulltime plaatsen voor
jeugdigen beschikbaar zijn.
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OVERIGE REGELINGEN

Artikel 42 Overleg met vakorganisaties bij fusies, reorganisaties e.d. over
gevolgen voor de werkgelegenheid

42.1 Onverminderd het bepaalde in de fusiegedragsregels van de Sociaal
Economische Raad, zal in geval van reorganisatie, fusie, opheffing of
verkoop van de onderneming of van onderdelen, vestigingen of filialen van
de onderneming, voor zover hieraan gevolgen voor het personeel zijn
verbonden, tijdig worden overlegd met de contracterende werknemers-
organisaties, op de wijze als bedoeld in de fusiegedragsregels van de Sociaal
Economische Raad.

42.2 De ondernemingen wordt aanbevolen de volgende procedureregels te
hanteren bij alle voorgenomen activiteiten waarvan ernstige gevolgen voor
de werkgelegenheid uitgaan.
a. De melding dient op zo’n moment te gebeuren, dat, voordat tot uitvoering

wordt overgegaan, over de voorgenomen activiteiten zinvol overleg 
mogelijk is. Onder zinvol wordt in ieder geval verstaan de mogelijkheid
van de vakorganisaties tot het raadplegen van hun leden voor zover dit
niet strijdig is met het bepaalde in lid e.

b. De door de ondernemer te verstrekken informatie zal de vakorganisaties
en de ondernemingsraad inzicht moeten geven in de motieven voor de
voorgenomen activiteiten en de vermoedelijke werkgelegenheidsgevolgen
daarvan.

c. Er zal worden gestreefd om de eventuele nadelige gevolgen voor de
individuele werknemer zoveel mogelijk te voorkomen respectievelijk te
beperken door met de vakorganisaties overleg te plegen over de op te
stellen regeling sociale gevolgen.

d. De door een onderneming geleverde informatie zal – desgewenst – onder
geheimhouding worden behandeld. In dat geval zal tijdens en na het
gesprek over de ingebrachte informatie, informatie naar buiten slechts
geschieden met instemming van de betrokken gesprekspartners.

e. De uiteindelijke verantwoordelijkheid en de daaruit voortvloeiende
bevoegdheid van de werkgever voor het nemen van beslissingen blijven
onaangetast.

Artikel 43 Wervingsbeleid

43.1 Bij het ontstaan van vacatures binnen de onderneming komen in de eerste
plaats werknemers, in dienst van de werkgever in aanmerking voor de
vervulling van die vacature, mits deze werknemers voldoen aan de
opleidings- en functie-eisen die gesteld worden voor de vervulling van die
vacatures.

43.2 Het ontstaan van deze vacatures zal op een adequate manier aan de werk-
nemers in de desbetreffende vestiging van de onderneming bekend worden
gemaakt. Gedacht kan daarbij worden aan de publicatieborden of bekend-
making aan die werknemers waarvan redelijkerwijs bekend kan zijn dat
deze belangstelling voor de vacante functie kunnen hebben.
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43.3 Indien voor vervulling van vacatures voor fulltime werknemers tevens
buiten de eigen onderneming wordt geworven zal ook het CWI ter plaatse
worden ingeschakeld, onder vermelding van de inhoud van de functie en de
opleidings- en ervaringseisen die aan de werknemer worden gesteld. Bij
vervallen van de vacature zal deze worden afgemeld bij het CWI.

43.4 Conform de aanbeveling van de Stichting van de Arbeid zal de werkgever
ernaar streven de rechten van de sollicitant te waarborgen in het bijzonder
door de geschiktheid als uitgangspunt te nemen.

Artikel 44 Vaste Commissie

44.1 Partijen stellen een Vaste Commissie in, bestaande uit vier leden en 
vier plaatsvervangende leden, waarvan de partij ter ene zijde en partijen ter
andere zijde bij deze overeenkomst elk de helft benoemen.

44.2 De Commissie kiest uit haar midden een voorzitter, zodanig dat deze
functionaris beurtelings door één van beide partijen wordt geleverd. 

44.3 De secretaris is geen lid van de Vaste Commissie, wordt geleverd door de
werkgeverspartij en voert het secretariaat van de Vaste Commissie.

44.4 De taken van de Vaste Commissie bestaan uit:
– het op verzoek van een werkgever en/of werknemer verlenen van

dispensatie van het in deze cao bepaalde;
– het nemen van een beslissing over alle zaken die haar bij cao schriftelijk

ter behandeling zijn of zullen worden opgedragen;
– het desgewenst geven van advies over de uitleg en/of toepassing van de

cao aan de participerende organisaties;
– het op verzoek toetsen van voorstellen tot wijziging van per individuele

onderneming bestaande regelingen van arbeidsvoorwaarden die niet in
deze cao zijn geregeld of daar bovenuit gaan, aan strijdigheid met
bepalingen uit de cao;

– het geven van een bindend advies bij geschillen over de uitleg en/of 
toepassing van deze cao wanneer beide partijen daarom schriftelijk
verzoeken.

Verzoeken als bedoeld in dit artikel kunnen slechts in behandeling worden
genomen wanneer zij schriftelijk en gemotiveerd bij de Commissie zijn
ingediend (Postbus 182, 2260 AD Leidschendam).

Artikel 45 Verplichtingen van de organisaties

45.1 Partijen verbinden zich er krachtdadig toe mede te werken, dat hun leden
deze overeenkomst stipt zullen naleven.

45.2 Na een wijziging van de cao zal duidelijk worden aangegeven welke
wijzigingen zijn overeengekomen. Gestreefd wordt de cao-boekjes in
principe een maand na goedkeuring van de cao door de verschillende
achterban gereed te hebben.

45.3 Problemen met betrekking tot de naleving zullen waar mogelijk tussen
partijen worden besproken.

45.4 Op bedrijfstakniveau zal ten minste eenmaal per jaar overleg plaatsvinden
over de economische toestand en de economische vooruitzichten van de
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bedrijfstak ten aanzien van de werkgelegenheidsontwikkeling in het
algemeen en die van specifieke groepen in het bijzonder. Dit overleg heeft
ten doel partijen bij de cao relevante informatie te verstrekken met een meer
continu en systematisch karakter teneinde de werkgelegenheidsontwikkeling
nauwgezet te kunnen volgen.
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BIJLAGE A:  FUNCTIEGROEPEN 

Indeling van de werknemers

1. De werknemers worden ingedeeld in de volgende vijf groepen:

Groep 1

Aankomend winkelpersoneel met minder dan zes maanden aaneensluitende 
praktijkervaring. Op het moment van indiensttreding wordt de aaneensluitende
praktijkervaring in de branche, gerealiseerd in de periode van de twee
voorafgaande jaren meegeteld.
Onder deze categorie worden mede verstaan:
– aankomend administratief filiaalpersoneel;
– aankomend etaleurs en decorateurs;
– aankomend magazijn- en expeditiepersoneel;
– aankomend (buizenpost) caissières;
– administratief personeel op hoofdkantoren met in hoofdzaak werkzaamheden

van eenvoudige aard (zoals postkamer en repro);
– personeel voor de huishoudelijke en/of interne dienst;
– paktafel personeel.

Groep 2

Idem als groep 1, echter met meer dan zes maanden aaneensluitende praktijk-
ervaring in de branche

Groep 3

Verkopend personeel, met achttien of meer maanden aaneensluitende
praktijkervaring in de branche, dat eenvoudige verkoopfuncties zelfstandig
verricht en in hoofdzaak belast is met de verkoop van tricot en geconfectioneerde
kleingoedartikelen zoals bonneterie, witgoed, lingerie, ondergoed, kousen,
sokken, overhemden, stoffen, zelfbinders en/of foundation, mantels, rokken,
blouses, japonnen, pantalons, nachtkleding, badkleding, bedrijfskleding,
kinderkleding.
Onder deze categorie worden mede verstaan:
– administratief filiaalpersoneel;
– ervaren administratief personeel op hoofdkantoren (anders dan vermeld bij

groep 1);
– etaleurs en decorateurs;
– magazijn- en expeditiepersoneel;
– (buizenpost) caissières.
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Groep 4

Ervaren zelfstandig verkopend personeel in hoofdzaak belast met de verkoop
van damesconfectie zoals japonnen, rokken, blouses, mantels, mantelkostuums,
herenkostuums, pantalons, colberts, kinderkleding, vrijetijdskleding,
bedrijfskleding.
Onder deze categorie worden mede verstaan:
– ervaren zelfstandig werkende etaleurs en decorateurs;
– ervaren administratief personeel op hoofdkantoren dat werkzaamheden

zelfstandig verricht.

Groep 5

Vakbekwaam en ervaren verkopend personeel in hoofdzaak belast met de 
verkoop van mantelkostuums, herenkostuums en de gespecialiseerde verkoop
van (kleding)stoffen en bedrijfskleding.
Onder deze categorie worden mede verstaan:
– vakbekwame en ervaren etaleurs en decorateurs;
– ervaren en zelfstandig werkend administratief personeel op hoofdkantoren

met werkzaamheden waarvoor een grotere vakbekwaamheid is vereist; 
– administratief personeel op hoofdkantoren dat leiding geeft aan een kleine

groep of afdeling.
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BIJLAGE B :  SCHALEN MET GARANTIE-
INKOMENS

VGT-SCHAALLONEN PER 1 JANUARI 2008

(verhoging met 3% en aanpassing WML)

groep 1 groep 2 groep 3 groep 4 groep 5

leeftijd/
functiejr maand uur maand uur maand uur maand uur maand uur

16 460,60 2,80

17 527,35 3,21 622,59 3,78 

18 607,45 3,69 706,36 4,29 

19 700,90 4,26 804,02 4,88 904,50 5,49 1.018,73 6,19 

20 821,05 4,99 929,71 5,65 1.062,42 6,45 1.181,75 7,18 1.301,56 7,90 

21 967,90 5,88 1.083,20 6,58 1.229,24 7,46 1.333,27 8,10 1.442,37 8,76 

22 1.134,75 6,90 1.257,67 7,64 1.395,48 8,47 1.488,05 9,04 1.582,57 9,61 

23.0 1.335,00 8,11 1.467,03 8,91 1.585,76 9,63 1.617,48 9,82 1.648,57 10,01 

23.1 1.609,19 9,77 1.641,56 9,97 1.672,66 10,16

23.2 1.633,26 9,92 1.665,03 10,11 1.695,47 10,30 

23.3 1.689,19 10,26 1.719,61 10,44 

23.4 1.712,00 10,40 1.742,37 10,58 

23.5 1.767,12 10,73 

23.6 1.789,99 10,87 

a 1.474,73 8,96 1.658,02 10,07 1.737,95 10,55 1.816,61 11,03 

b 1.500,09 9,11 1.689,19 10,26 1.764,64 10,72 1.842,64 11,19

N.B. De bedragen van groep 1 zijn de wettelijke minimum(jeugd)lonen per 
1 januari 2008.
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VGT-SCHAALLONEN PER 1 FEBRUARI 2008

(verhoging met 3,0%)

groep 1 groep 2 groep 3 groep 4 groep 5

leeftijd/
functiejr maand uur maand uur maand uur maand uur maand uur

16 460,60 2,80

17 527,35 3,21 641,27 3,89 

18 607,45 3,69 727,55 4,42

19 700,90 4,26 828,14 5,03 931,63 5,66 1.049,30 6,37 

20 821,05 4,99 957,60 5,82 1.094,29 6,65 1.217,20 7,39 1.340,61 8,14 

21 967,90 5,88 1.115,69 6,78 1.266,12 7,69 1.373,27 8,34 1.485,64 9,02 

22 1.134,75 6,90 1.295,40 7,87 1.437,34 8,73 1.532,69 9,31 1.630,04 9,90 

23.0 1.335,00 8,11 1.511,04 9,18 1.633,34 9,92 1.666,00 10,12 1.698,03 10,31 

23.1 1.657,47 10,07 1.690,80 10,27 1.722,84 10,46

23.2 1.682,26 10,22 1.714,98 10,41 1.746,33 10,61 

23.3 1.739,87 10,57 1.771,20 10,76 

23.4 1.763,36 10,71 1.794,64 10,90 

23.5 1.820,13 11,05 

23.6 1.843,69 11,20 

a 1.518,98 9,22 1.707,77 10,37 1.790,09 10,87 1.871,11 11,36 

b 1.545,09 9,38 1.739,87 10,57 1.817,58 11,04 1.897,92 11,53 

N.B. De bedragen van groep 1 zijn de wettelijke minimum(jeugd)lonen per 
1 januari 2008.
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BIJLAGE C:  OVERGANGSMAATREGELEN

Aanvullende regelingen voor (fulltime en parttime) werknemers die in dienst
zijn op 1 januari 2008 maar voor die datum in dienst zijn gekomen op een
normale arbeidsduur voor een full-timer van 35 of 38 uur per week.

C1. Voor werknemers in dienst per 1 januari 2008 én op of na 1 juli 2005 in dienst
getreden op loonbasis van een arbeidsovereenkomst met een normale fulltime-
arbeidsduur van 38 uur per week. 

Voor deze werknemers geldt dat zij recht hebben op een eenmalige uitkering over
de periode dat zij in dienst zijn vanaf 1 februari 2007 tot en met 31 december 2007
van 3% van het in die periode verdiende brutoloon (exclusief vakantiegeld), voor
zover hun feitelijke loon niet hoger is dan 3% boven de schaallonen per 1 februari
2007 (inclusief de aanpassing van deze schaallonen met terugwerkende kracht tot 
1 februari 2007). Voor het bepalen van de eenmalige uitkering ineens kan worden
gekeken naar de schaallonen per 1 januari 2008 (zie bijlage B). Indien de feitelijke
lonen in de periode 1 februari 2007 tot en met 31 december 2007 meer bedragen dan
het loon, berekend op basis van de loonschalen per 1 januari 2008, is er geen recht
op een eenmalige uitkering. In de andere gevallen is de uitkering gebaseerd op het
verschil tussen het feitelijke loon en de schaallonen per 1 januari 2008. 

VGT-SCHAALLONEN PER 1 FEBRUARI 2007 (38 uur)

groep 1 groep 2 groep 3 groep 4 groep 5
leeftijd/
functiejr maand uur maand uur maand uur maand uur maand uur

16 448,80 2,73
17 513,80 3,12 604,46 3,67
18 591,85 3,59 685,78 4,16 
19 682,90 4,15 780,60 4,74 878,15 5,33 989,06 6,01 
20 800,00 4,86 902,63 5,48 1.031,48 6,26 1.147,33 6,97 1.263,65 7,67 
21 943,10 5,73 1.051,65 6,39 1.193,44 7,25 1.294,43 7,86 1.400,36 8,50 
22 1.105,70 6,71 1.221,04 7,42 1.354,83 8,23 1.444,71 8,77 1.536,47 9,33 
23.0 1.300,80 7,90 1.424,30 8,65 1.539,58 9,35 1.570,37 9,54 1.600,56 9,72 
23.1 1.562,32 9,49 1.593,74 9,68 1.623,94 9,86 
23.2 1.585,69 9,63 1.616,53 9,82 1.646,09 10,00 
23.3 1.639,99 9,96 1.669,52 10,14 
23.4 1.662,14 10,09 1.691,62 10,27 
23.5 1.715,65 10,42 
23.6 1.737,85 10,55 
a 1.431,78 8,69 1.609,73 9,78 1.687,33 10,25 1.763,70 10,71 
b 1.456,40 8,84 1.639,99 9,96 1.713,24 10,40 1.788,97 10,86 

N.B. De bedragen van groep 1 zijn de wettelijk minimum(jeugd)lonen per 1 januari
2007.
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SCHAALLONEN VOOR GROEP 1 PER 1 JULI 2007

groep 1

leeftijd maand uur

16 454,35 2,76
17 520,20 3,16
18 599,25 3,64
19 691,45 4,20
20 809,95 4,92
21 954,82 5,80
22 1.119,45 6,80
23 1.317,00 8,00

C2. Voor werknemers in dienst per 1 januari 2008 én voor 1 juli 2005 dienst getreden
op basis van een arbeidsovereenkomst met een normale fulltime-arbeidsduur van 
35 uur per week.

Voor werknemers met een arbeidsduur, gebaseerd op een normale fulltime-
arbeidsduur van 35 uur per week, geldt dat hun aantal contracturen niet eenzijdig
kan worden aangepast. Evenmin kunnen de voor hen geldende regelingen met
betrekking tot de voorheen geldende “4- en 5- daagse” werkweek en het meetellen
van de gewerkte zon- of feestdag bij de vaststelling van het aantal 4- en 5-daagse
werkweken eenzijdig worden aangepast.
Een werknemer met een contract van 35 uur per week op basis van de normale
fulltime-arbeidsduur van 35 uur per week, blijft ook na 1 januari 2008 een fulltimer
(zie ook art. 4.1.1 onder a); zij hebben geen eenzijdig recht op aanpassing van hun
arbeidsduur naar de nieuwe normale fulltime-arbeidsduur.
Voor deze werknemers geldt dat zij er door de overgang van een normale fulltime-
arbeidsduur van 35 naar 38 uur per week niet op achteruitgaan. De verlaging van
het uurloon wordt voor hen gecompenseerd met een persoonlijke toeslag ter grootte
van het verschil tussen het op een 35- en het op een 38-urige werkweek gebaseerde
feitelijke loon. Voor het oude loon geldt de uurloondeelfactor van 1/151,67 en voor
het nieuwe uurloon geldt de deelfactor 1/164,67. Ter informatie zijn in
onderstaande tabel de uurlonen per 1 januari 2008 weergegeven zoals die zouden
gelden op basis van een loonbasis van 35 uur.
De persoonlijke toeslag is blijvend (tenzij het aantal te werken uren wordt verlaagd
waardoor de toeslag naar rato wordt verlaagd) en wordt aangepast met de bij cao
overeengekomen loonaanpassingen. De toeslag wordt als onderdeel van het loon
beschouwd en is ook van toepassing op de uren die bij flexibele inzet boven het
contractueel overeengekomen aantal uren worden gewerkt en geldt eveneens voor
de berekening van toeslagen, functiejaren, vakantiegeld, loondoorbetaling bij ziekte,
pensioen e.d. Bij een wijziging van het contract worden de nieuw overeengekomen
uren tegen het dan geldend loon afgerekend.
Voor deze werknemers bedragen de vakantierechten bij een fulltime-arbeidsduur
van 35 uur 14 uur per maand voor elke volle kalendermaand die zij in een
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vakantiejaar in dienst zijn geweest bij de werkgever en nog geen vakantie hebben
gehad. Voor een kortere arbeidsduur geldt een naar rato recht.

VGT-UURLONEN PER 1 JANUARI 2008 (35 uur)

groep 1 groep 2 groep 3 groep 4 groep 5
leeftijd/
functiejr

16 3,04
17 3,45 3,04
18 4,01 3,45
19 4,62 4,01 5,79 6,52
20 5,41 4,62 6,80 7,56 8,33
21 6,38 5,41 7,87 8,53 9,23
22 7,48 6,38 8,93 9,53 10,13 
23.0 8,80 7,48 10,15 10,35 10,55
23.1 8,80 10,30 10,51 10,71 
23.2 10,45 10,66 10,85 
23.3 10,81 11,01 
23.4 10,96 11,15 
23.5 11,31 
23.6 11,46
a 9,44 10,61 11,13 11,63 
b 9,60 10,81 11,30 11,80

N.B. De bedragen van groep 1 zijn de minimumlonen per 1 januari 2008.
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BIJLAGE D:  VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De ondernemingen wordt aanbevolen waar mogelijk en toepasbaar onderstaande
veiligheidsmaatregelen in hun filialen uit te voeren of toe te passen.

1. GELDAFHANDELING

Vanaf het moment dat de klant betaalt tot de aflevering van het geld bij de bank
wordt het volgende aanbevolen:
– groot geld wordt bij de kassa afgeroomd in een afroombox of afroomkluis,

conform een daartoe opgestelde instructie;
– er wordt geen geld uitbetaald op (hogere) cheques;
– intern geldtransport vindt buiten openingstijd plaats. Aanvullen van wisselgeld

is wel toegestaan;
– geld tellen geschiedt op een veilige plaats;
– opslag van geld geschiedt in een kluis. Indien nieuwe kluizen worden geplaatst

dient ten minste een kluis voorzien te zijn van tijdvertraging of een tijdslot;
– het externe geldtransport voldoet aan de nodige veiligheidseisen.
(Vanzelfsprekend gelden niet alle genoemde maatregelen bij aanwezigheid van
bijvoorbeeld buizenpost).

2. OPENEN EN SLUITEN

Het volgende wordt aanbevolen:
– er worden afspraken gemaakt over een veilige aankomst en vertrek van het 

personeel en het openen en sluiten van de winkel (ten minste twee personen);
– een eventuele personeels- of goedereningang beveiligen en goed verlichten.

3. OVERVALLEN

Ter verkleining van het risico wordt het volgende aanbevolen:
– de mogelijke buit minimaliseren door het grote geld onbereikbaar te maken;
– kenbaar maken dat de winkel beveiligd is;
– kassa’s zodanig plaatsen dat de winkelingang te overzien is;
– instructie van het personeel hoe te handelen bij een overval;
– alle werknemers dienen de plaats van de kluis te kennen;
– bij overvallen, ernstige bedreiging van personeel of geweld tegen personeel 

professionele slachtofferhulp aanbieden.

4. WINKELDIEFSTAL

Het volgende wordt aanbevolen:
– de winkel zo inrichten dat klanten zoveel mogelijk zichtbaar zijn voor het

personeel;
– tegen- of aanhouden van winkeldieven is alleen een taak voor daarin getraind

personeel;
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– de medewerker neemt bij deze taak de beslissing over wel of niet tegen- of
aanhouden;

– uitgangspunt is: “je eigen veiligheid gaat voor”.

5. OVERIGE MAATREGELEN 

Het volgende wordt aanbevolen:
– in iedere winkel is een telefoon aanwezig om in noodgevallen hulp in te roepen;
– het aanbrengen van een alarmsysteem wanneer een medewerker alleen in de

winkel staat;
– alle medewerkers krijgen instructie over veilig werken in het belang van hun

eigen veiligheid, die van collega’s en die van klanten;
– alle medewerkers trainen in het omgaan met allerlei vormen van

winkelcriminaliteit;
– het toepassen van een behoorlijke inbraakbeveiliging;
– jaarlijks opstellen c.q. actualiseren van een risico-inventarisatie;
– waar mogelijk deelnemen aan gezamenlijke veiligheidsactiviteiten in winkel-

centra.
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BIJLAGE E :  LOOPBAANBELEID

De werkgever zal starten met de ontwikkeling en invoering van een loopbaanbeleid
dat is gericht op het in staat stellen van de werknemers zich aan te passen aan 
veranderingen binnen de organisatie en de daaruit voortvloeiende (nieuwe) 
functie-eisen en om zich een sterkere positie op de interne en externe arbeidsmarkt
te verwerven. 

DOELSTELLINGEN VAN DIT LOOPBAANBELEID ZIJN (ONDER ANDERE):

– Het op peil houden en verbeteren van de kennis van de werknemers, nodig voor
de vervulling van hun functie en voor verbreding van hun inzetbaarheid, zowel
met het oog op de ontwikkelingen in de onderneming als met het oog op het
opsporen, onderkennen en ontwikkelen van de kwaliteiten van werknemers.

– Om werknemers in staat te stellen op langere termijn een (andere) functie te 
kunnen vervullen (verticale en horizontale doorstroom).

– Mogelijkheden voor opleidingen te bieden die met een diploma of getuigschrift
worden afgesloten waarmee de positie van de werknemer ook op de externe
arbeidsmarkt verbetert.  

INHOUD VAN HET LOOPBAANBELEID

– In overleg met de ondernemingsraad wordt een bedrijfsontwikkelingsplan
opgesteld en zo nodig herzien en aangepast. Dit plan is mede gebaseerd op de te
verwachten bedrijfseconomische en organisatorische ontwikkelingen en de te
verwachten veranderingen met betrekking tot functies en functie-inhoud. Tevens
zal aangegeven worden wat het huidige ervarings- en kennisniveau is van de
werknemers en op welke wijze uitvoering gegeven wordt aan de doelstelling van
het loopbaanbeleid en welke faciliteiten en budget hiervoor beschikbaar zijn. Dit
plan wordt met instemming van de ondernemingsraad vastgesteld. Over de
uitvoering wordt jaarlijks aan de ondernemingsraad gerapporteerd.

– Jaarlijks vindt een functioneringsgesprek plaats waarin de ontwikkelings-
mogelijkheden worden besproken. Indien gewenst kan als onderdeel daarvan
met de werknemer een ontwikkelingsplan worden opgesteld of – indien gewenst
– worden herzien. Hierin worden afspraken betreffende de persoonlijke
ontwikkeling van de werknemer vastgelegd, waaronder de persoonlijke
belangstelling en mogelijkheden, de eventueel te volgen opleidingen of andere
methoden voor ontwikkeling, de gemaakte afspraken met betrekking tot
doorstroommogelijkheden en de faciliteiten die voor de werknemer beschikbaar
zijn.

– Het loopbaanbeleid is gericht op alle werknemers binnen de organisatie, ook op
diegenen met weinig basisopleiding. Er zal voor gezorgd worden dat alle
werknemers goed worden geïnformeerd over de mogelijkheden.
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HET LOOPBAANBELEID KENT IN ZIJN UITWERKING RECHTEN EN PLICHTEN
VOOR ZOWEL WERKGEVER ALS WERKNEMER

Van de werkgever en de werknemer mag worden verwacht dat zij zich zullen
inspannen om zo goed mogelijke resultaten te behalen.
In de nadere uitwerking op het niveau van de individuele werkgever zullen met de
ondernemingsraad nadere afspraken kunnen worden gemaakt.
Het kunnen afspraken betreffen over onder andere:
– de vergoeding van de kosten van opleidingen, benodigde leermiddelen en

eventuele reiskosten; 
– op welk moment aan opleidingen wordt deelgenomen, studie-inspanningen in

tijd en eventuele aanpassingen van de werktijd in verband met studie-
verplichtingen;

– de wijze van gebruik maken van voorzieningen en het al dan niet verplichte
karakter van deelname;

– of en hoe de werknemer eigen opleidingsvoorstellen kan inbrengen;
– de mogelijkheden de te volgen opleidingen met een algemeen erkend landelijk

diploma of getuigschrift af te kunnen sluiten.
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BIJLAGE F : LEDENLIJST VERENIGING VAN
GROOTWINKELBEDRIJVEN IN
TEXTIEL

Lijst van ondernemingen die lid zijn van de Vereniging van Grootwinkelbedrijven
in Textiel en van de formules waarop de cao van toepassing is per 1 januari 2008.

Maison de Bonneterie B.V. (Amsterdam/Den Haag)
* Magazijn de Bijenkorf B.V. (Amsterdam)

C & A Nederland C.V. (Amsterdam)
Claudia Sträter (Diemen)
Damart B.V. (Breda)

* Hema B.V. (Amsterdam)
Hunkemöller (Hilversum)

* M & S Mode (Amsterdam)
Meddens Mode B.V. (Leidschendam)
Miss Etam B.V. (Zoetermeer)

* Neckermann B.V., Neckermann Nederland B.V. (Hulst)
* Otto B.V. (Tilburg)

P&C Groep B.V. (Ansons, Peek & Cloppenburg) (Den Haag)
Perry Sport B.V. (Aalsmeer)
Promiss B.V. (Zoetermeer)
Charles Vögele (Netherlands) B.V. (Utrecht)
Charles Vögele Fashion (Netherlands) B.V. (Utrecht)

* Vroom en Dreesmann Nederland B.V. (Amsterdam)
WE Netherlands B.V. (Utrecht)

* Wehkamp B.V. (Zwolle)

N.B.:
Op het personeel van de met * gemerkte ondernemingen is deze cao niet van
toepassing. Voor hen geldt een andere cao.
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BIJLAGE G:  ADRESSEN

VOOR WERKGEVERS:

Vereniging Grootwinkelbedrijven in Textiel
Postbus 182
2260 AD Leidschendam
T: 070-4442587, F: 070-3175046
I: www.rndweb.nl
E: info@rndweb.nl

VOOR WERKNEMERS:

FNV Bondgenoten
Postbus 9208
3506 GE Utrecht
T: 0900-9690 (0,10 p/m), F: 030-2738225
I: www.fnvbondgenoten.nl
E: info@bg.fnv.nl

CNV Dienstenbond 
Postbus 3135
2130 KC Hoofddorp
T: 023-5651052, F: 023-5650150
I: www.cnvdienstenbond.nl
E: cnvdienstenbond@cnvdibo.nl
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