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Veenendaal, 1 juli 2016

Geachte «MV» «Voorvoegsel» «Achternaam»,

De achterliggende week hebben wij u geïnformeerd over het niet (meer) betrokken zijn van uw
vakorganisatie, de RMU en FNV Handel bij de cao Fashion Sport & Lifestyle. De inkt van deze mailing
was nog niet droog of INretail maakte bekend, dat zij op woensdag 29 juni een
onderhandelingsakkoord voor een nieuwe tweejarige cao (1 juli 2016 tot en met 30 juni 2018)
hebben bereikt met CNV Vakmensen, de Unie en het Alternatief voor Vakbond (AVV).
Graag informeren wij u over de belangrijkste onderdelen van dit akkoord.
Hoofdlijnen onderhandelaarsresultaat cao Fashion & Sport Lifestyle:
1.

Minimale loonsverhoging: als de Wet Minimumloon omhoog gaat met een minimum van
0,4%. Hierdoor gaan per 1 juli 2016 de schaallonen met 0,8% omhoog (niet de feitelijke
salarissen) tel daarbij op de eventuele verhogingen per 1 januari 2017, 1 juli 2017 en 1 januari
2018 (3 keer 0,4%) Dus totaal over 2 jaar zouden de schaallonen kunnen stijgen met tenminste
2%. Let wel, alleen als u het maximum van de schaal nog niet hebt bereikt komt u in
aanmerking voor deze minimale loonsverhoging. Eerst als u binnen de bandbreedte komt te
vallen van de schaallonen komt u weer in aanmerking voor een eventuele loonsverhoging.
Medewerkers van 55 jaar met bijvoorbeeld 15 dienstjaren en een netto uurloon van € 9,ontvangen geen loonsverhoging. Zij die geen loonsverhoging ontvangen omdat zij het
maximum van hun schaal hebben bereikt, krijgen wel een éénmalige uitkering per 1 januari
2017 van 0,5% over het totale loon in 2015;
Wat vindt de RMU hiervan?
Het is hoogst ongebruikelijk om af te spreken om alleen de schaallonen te verhogen. Veel
gebruikelijker is om met elkaar af te spreken de schaallonen én de feitelijke salarissen te
verhogen. De afgesproken verhoging is ook minimaal. In haar arbeidsvoorwaardenbeleid voor
2016 heeft de RMU als inzet staan 2,2% verhoging. Natuurlijk dient daarbij maatwerk
uitgangspunt te zijn: een loonstijging van 2,2 procent voor de (grotere) bedrijven en de
sectoren die het kunnen hebben en voor de MKB-bedrijven een verantwoorde
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loonontwikkeling, die past bij de economische positie waarin zij verkeren. Door de
consumentenbestedingen een extra boost te geven kan een deel van de achterstand op de
koopkrachtontwikkeling van de achterliggende jaren enigszins worden ingelopen. Eind april dit
jaar publiceerde de Nederlandsche Bank (DNB) een rapport waaruit bleek dat een hoger loon
en dus meer koopkracht had gekund. Volgens DNB had het bedrijfsleven in de voorbije jaren
met een gerust hart de werknemers een hoger loon kunnen uitbetalen.
Versobering toeslagen: de 100% zaterdagavondtoeslag van 18.00 uur tot 22.00 uur vervalt.
De 100% zaterdagavondtoeslag van 22.00 uur tot 24.00 uur wordt 50%. Voor de zaterdag is er
een compensatieregeling afgesproken, maar de voorwaarden die daaraan verbonden zijn
maken dat naar verwachting slechts een enkeling recht heeft op deze compensatie. De toeslag
van 50% op doordeweekse avonden geldt voor werken van 22.00 uur tot 24.00 uur in plaats
vanaf 21.00 uur;
Wat vindt de RMU hiervan?
De beloning in de branche is ten opzichte van de zwaarte van de werkzaamheden die verricht
moeten worden minimaal, vandaar dat sommige werkgevers een hogere beloning toekennen
dan de afgesproken schaallonen. De toeslagen (voor het werken op onaangename uren en de
diplomatoeslagen) waren tot nu toe een welkome aanvulling op het inkomen alsmede het
maken van overuren. Daarnaast meent de RMU dat de dam om op onaangename uren te
moeten werken zo hoog mogelijk moet zijn om niet te pas en te onpas opgeroepen te worden
om te werken. Het is tekenend dat veel winkels in deze branche overwegen om ’s morgens
dicht te blijven en ’s middags en ’s avonds tot 22.00 uur open te gaan onder het mom van ‘u
vraagt en wij draaien’.
De loondoorbetaling bij ziekte wordt versoberd: in de oude cao had u bij ziekte recht op een
loondoorbetaling van 100 procent, gedurende 52 weken en de daarop volgende periode van
52 weken gold de wettelijke doorbetalingsverplcihting van 70 procent van het brutoloon. Nu is
afgesproken om alleen de eerste 26 weken het loon 100 procent door te betalen bij ziekte. De
daarop volgende 26 weken 90 procent van het brutoloon en daarna gedurende 52 weken de
wettelijke doorbetalingsverplichting van 70 procent van het brutoloon.
Wat vindt de RMU hiervan?
Ziekte hebben wij veelal niet in eigen hand, behalve als er sprake is van een ongezonde leefstijl
of het beoefenen van een gevaarlijke sport. Het is dan een hard gelag als je door
omstandigheden tijdelijk niet je werk kunt verrichten en dan ook al snel een lager loon gaat
ontvangen.
Diplomatoeslagen vervallen: Voor bestaande medewerkers blijven de in het verleden
afgesproken diplomatoeslagen in stand. Zij die vanaf 1 juli 2016 in dienst komen en zich verder
bekwamen door arbeidsgerelateerde cursussen te volgen ontvangen geen diplomatoeslag
meer. Een medewerker die tot nu toe bijvoorbeeld een studie technisch commerciële
textielkunde en retail succesvol afrondde ontvang € 31,70 bruto per maand. Een cursus Mode
adviseur Detex leverde € 33,70 bruto per maand op en het volgen van de cursus Mode
manager Detex € 35,70 bruto per maand.
Wat vindt de RMU hiervan?
De RMU vraagt zich af of hiermee niet het paard achter de wagen wordt gespannen en het niet
stimulerend is voor nieuwe medewerkers om zich verder te bekwamen in het vak.
Onderzoek naar modernisering van de toeslagenregeling rondom feestdagen.
Wat vindt de RMU hiervan?
Dit kan niet anders betekenen dan dat er nog verder gesnoeid gaat worden in de toeslagen
voor het werken op onaangename uren zoals ’s-avonds, ’s-zaterdag, ’s-zondags en op
feestdagen. Iedereen werkt toch op deze uren? Waarom zou je daar nog een toeslag voor

betalen? Het is een teken aan de wand dat INretail tijdens de 1e onderhandelingsronde voor
een nieuwe cao voorstelde om de zondagstoeslag nog verder te verlagen van 50 procent (was
in het verleden 100 procent) naar 25 procent, de zaterdagavondtoeslag naar 25 procent (was
in het verleden 100 procent) en de toeslagen voor het werken op feestdagen naar 50 procent (
is nu 100 procent.
6.

De sociaal fondspremie wordt voor de tweede helft van 2016 tijdelijk vastgesteld op 0,2
procent: oorspronkelijk was er een 5-jarige cao sociaal fonds van INretail met FNV en CNV, die
liep tot 1 januari 2017. Deze drie partijen konden hierdoor een beroep doen op gelden, die
door de werkgevers ingebracht werden. Nu is er afgesproken dat de partijen INretail, CNV
Vakmensen, de Unie en het AVV een beroep kunnen doen op deze gelden voor allerlei
doeleinden zoals scholing, voorlichting etc.. De werkgevers zijn verplicht om 0,2 procent van
hun loonsom af te dragen. Gelet op het feit dat er 100.000 werknemers werkzaam zijn in de
branche gaat dit om aanzienlijke bedragen.

Zijn er ook nog positieve afspraken gemaakt?
Ja die zijn er, zie onderstaand overzichtje:

Medewerkers,d ie niet in het maximum van hun schaal zitten en bijvoorbeeld nu een
bruto uurloon hebben tussen de € 3,- en € 10,- krijgen er tussen de € 0,25 en € 0,80
bruto bij als gevolg van de afspraken over de verhoging van de schaallonen

De maaltijdvergoeding wordt per 1jul 2016 verhoogd op basis van het inflatiecijfer over
2015

Als een werkgever zijn filiaal gaat sluiten moet hij dit ten minste 1 maand voor de
sluiting mededelen aan zijn medewerker

Indien een werkgever een voormalige uitzendkracht in die dienst neemt, die direct
hieraan voorafgaand als uitzendkracht voor de werkgever heeft gewerkt, dan worden de
verschillende uitzendovereenkomsten als één arbeidsovereenkomst voor de
gezamenlijke duur van de uitzendovereenkomsten aangemerkt. De werknemer die na
als uitzendkracht bij de werkgever gewerkt te hebben direct bij de werkgever in dienst
treedt, begint derhalve aan de tweede ketenovereenkomst

De medewerker zal eens per twee jaar in de gelegenheid worden gesteld een kosteloze
loopbaanscan te maken

Medewerkers krijgen het recht om één keer in de 5 jaar inzichtelijk te laten maken hoe
zij er financieel voor staan, zodat ze de combinatie werk en privé beter kunnen invullen

Verder zijn er een 8-tal onderzoeken aangekondigd: werktijden, modernisering cao, ecommerce functies, houdbaarheid pensioen, duurzame inzetbaarheid, permanente
educatie, veiligheid en mantelzorg. Overigens zijn afspraken over onderzoeken zijn vaak
een doekje voor het bloeden om tijd te kopen.
Kunt u als medewerker in de branche en RMU-lid ook uw mening geven over dit akkoord?
Ja dat kan. Het Alternatief voor Vakbond (AVV)propageert dat zij de mening van de mensen in de
branche erg belangrijk vinden en nodigen leden en nadrukkelijk ook niet-leden uit om hun stem uit te
brengen. U kunt dit doen tot 12 juli 2016, zie http://www.avv.nu/cao-s/inretail/fashion-sportlifestyle-het-laatste-nieuws
Bij de door het AVV afgesloten cao voor de Tuincentra pakte dit enigszins verkeerd uit doordat een
meerderheid tegen stemde.
Tot slot:met de RMU staat u niet alleen. Als lid weet u dat. Wij zetten ons graag voor u in, hopelijk
bent u daarover tevreden. De RMU heeft leden nodig om haar werk te kunnen doen. Wij willen u dus

bedanken voor uw lidmaatschap. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als meer mensen lid worden van
de RMU. Daar kunt u ons bij helpen. Als u een nieuw RMU-lid werft krijgen u en het nieuwe lid een
mooi cadeau. Het nieuwe lid kan zich aanmelden op onze website:
http://www.rmu.nu/wordnulidvandermu en kan op het aanmeldingsformulier bij ‘Gegevens werver’
uw naam, adres en lidnummer vermelden en uw cadeaukeuze kenbaar maken. Doet u mee?
Met vriendelijke groet,

Chris Baggerman,
Coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid RMU Werknemers
M 06-54376858
E cbaggerman@rmu.nu
I www.rmu.nu

Informatie per e-mail
Graag versturen we onze informatie digitaal naar u als lid. Dat heeft voor u als voordeel dat we u nog
sneller kunnen informeren over wijzigingen en nieuwe ontwikkelingen. Voor de RMU scheelt het in
de kosten van papier en verzending. Dat past bij het beleid van de RMU om duurzaam te werken. Om
uw e-mailadres door
te geven kunt u een e-mail met uw adresgegevens sturen naar info@rmu.nu.

