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Vakbond De Unie knaagt aan inkomsten van FNV en CNV
Werkgeversorganisatie Mitex betaalt De Unie in projecten voor unieke CAO.

Op  3 oktober 2006 verschijnt een persbericht van werkgeversorganisatie Mitex en Vakbond
Unie, dat de mode- en sportwinkels samen een CAO hebben afgesloten. Een unieke CAO,
omdat deze CAO normaliter wordt afgesloten door FNV Bondgenoten en CNV
Dienstenbond. De Unie was nog nooit eerder CAO-partij bij deze CAO en dat is nieuw. In
andere bedrijfstakken, de horeca en de kinderopvang, heeft De Unie -als enige partij- ook
CAO’s afgesloten, maar hier was De Unie wel partij bij eerdere CAO-afspraken.
FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond zijn woedend en overwegen juridische stappen om
deze CAO ongedaan te maken.
Mitex en De Unie zijn verbaasd over de ophef bij de FNV- en CNV- bonden, omdat zij het
juist in hun ogen hebben laten afweten in de CAO-onderhandelingen. Mitex en De Unie
wijzen erop dat de sector sinds 1 januari 2005 al geen CAO meer kent.
In dit artikel wordt ingegaan op de financiële gevolgen voor FNV Bondgenoten en CNV
Dienstenbond in de mode- en sportdetailhandel, als De Unie alleen CAO’s blijft afsluiten.

De betaling voor CAO-activiteiten.
In 2005 publiceert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het eerst
cijfers over geldstromen in de CAO-wereld. Werkgevers en/ of werknemers storten via
verplichte -algemeen verbindende verklaarde- fonds-CAO’s in bijna alle bedrijfstakken
gelden in de kassen van werkgeversorganisaties en vakbonden. Het ministerie van SZW
heeft berekend dat in 2003 via 73 onderzochte fondsen € 56,4 miljoen wordt overgemaakt
naar CAO-partijen: € 24,6 miljoen aan werkgeversorganisaties (44%) en € 31,8 miljoen aan
vakbonden (56%). Het gemiddelde verstrekte bedrag per fonds van bijdragen aan
werkgeversorganisaties en vakbonden is samen € 1,8 miljoen. Bedragen aan
werkgeversorganisaties en vakbonden lopen uiteen van € 46.000 van het Fonds Kollektieve
Belangen voor de Groothandel in Textielgoederen tot € 14.470.600 van het Sociaal Fonds
Metaal en Technische Bedrijfstakken.

CAO-fondsen in de Mode- en Sportdetailhandel
In de bedrijfstak is o.a. de Stichting Sociaal Fonds Mode- en Sportdetailhandel actief.
Verplichte premie voor alle werkgevers in de branche: 0,7 % van de loonsom. Via deze
stichting (baten in 2005 ruim € 6 miljoen) gaat het geld naar 5 fondsen; dit zijn:
 het A-fonds; dit fonds is bedoeld voor CAO-voorlichting. Via dit fonds worden  in 2004 en

2005 circa € 800.000 betaald aan FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond en € 800.000
aan Mitex;

 het B-fonds is bedoeld voor opleidingen in het kader van de CAO, en via dit fonds lopen
o.a. gelden naar FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en de Stichting Branche Bureau
Mode. In 2004 stroomt ruim € 1 miljoen via dit fonds; in 2005 bijna € 0,5 miljoen’

 Fonds C int de organisatiekosten van de Stichting Branche Bureau Mode. De Stichting
richt zich o.a. op een goede samenwerking tussen CAO-partijen. Het bestuur wordt
gevormd door CAO-partijen zelf samen met een onafhankelijke voorzitter. Via het C-fonds
wordt in 2004 bijna € 470.000 en in 2005 € 420.000 aan de Stichting Branche Mode
uitgekeerd;

 De financiële middelen van het D-fonds zijn bestemd voor kinderopvang. De uitvoering
van de kinderopvangregeling is bij Kintent ondergebracht. In 2004 wordt volgens het
verslag € 3.494.347 uitgegeven en in 2005 € 1.713.794.



 Via het E-fonds worden bedragen uitgekeerd voor het verrichten en publiceren van
onderzoek naar het tot stand brengen en uitvoeren van maatregelen ter verbetering van
de arbeidsomstandigheden van de werknemers in de mode- en sportdetailhandel. Ook via
dit fonds worden weer gelden uitgegeven aan vakbonden (bijna € 30.000 in 2005) en aan
de Stichting Branche Bureau Mode (meer dan € 1 miljoen in 2004);

 Tot slot treffen we in het jaarverslag van 2005 ook nog een doelstelling F aan, waarin een
bedrag van ruim € 30.000 is uitgekeerd aan FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond.

Mitex en Raad van Nederlandse Detailhandel.
In 2004 doet de heer drs. R. Jacobs, scheidend Directeur Arbeidszaken
van De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) een oproep op tot een ingrijpende
modernisering van CAO’s. De werkgevers, aangesloten bij de RND, willen alleen een CAO
op hoofdlijnen afsluiten met de vakbonden. Een dergelijke CAO moet de basis vormen voor
een nadere invulling met de ondernemingsraad van winkelbedrijven. Hierdoor ontstaat meer
ruimte voor maatwerk en flexibiliteit per onderneming, waarvan werknemers en werkgevers
profiteren. Mitex is de eerste organisatie die aan deze oproep gehoor geeft door de nieuwe
CAO met De Unie.
Maar tevens plaatst Jacobs kritische kanttekeningen bij het bestaansrecht van Sociale
Fondsen. Zonder een verplichte bijdrage van werkgevers aan een Sociaal Fonds komt in de
detailhandel geen branche-CAO tot stand. De besteding van deze omvangrijke fondsen
beïnvloedt de onafhankelijkheid van de betreffende werkgevers- en werknemersorganisaties
om tot afspraken te komen. Jacobs: “Vakbonden hebben een oneigenlijke prikkel voor het
onderhandelingsresultaat, omdat ze onderhandelen met de geopende portemonnee van de
werkgever in de hand”.
Uit berekeningen van de RND blijkt dat er jaarlijks door werkgevers in de detailhandel € 38,5
miljoen in deze fondsen moet worden gestort. Daarom pleit Jacobs voor het afschaffen van
het algemeen verbindend verklaren van deze fondsen en adviseert hij het afsluiten van
verenigings-CAO’s.

Mitex, Sociale Fondsen en De Unie.
FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond zijn vanaf nu geen partij meer bij CAO Mode- en
Sportdetailhandel, maar ontvangen nog wel gelden uit de algemeen verbindend verklaarde
fonds-CAO. Jacques Teuwen, voorzitter van De Unie, beweert dat hij geen beroep zal doen
op een bijdrage uit het Sociaal Fonds, na het afsluiten van deze unieke CAO. Volgens de
heer Jan Meerman, voorzitter van Mitex, zal de werkgeversbijdrage aan de FNV en CNV de
komende maanden ter discussie worden gesteld, nu er geen CAO komt met deze partijen.
FNV en CNV zullen het in de toekomst dus met minder geld moeten doen uit de bedrijfstak
sport en mode detailhandel. En De Unie wil, volgens de heer Meerman, geen gelden
ontvangen via het Sociaal Fonds, maar wil zich laten betalen in projecten. Vraag is hoe dit
dan betaald zal worden. Een nieuwe heffing via het Sociaal Fonds?
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Bron financiële cijfers: Jaarverslag 2004 en jaarverslag 2005 van de Stichting Sociaal Fonds Mode- en Sportdetailhandel, in te
zien bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


