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DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN

Gezien het op 29 november 1972 ontvangen verzoek van het Centraal Pensioenfonds
"voor •' des Nederlandse -Textielindustrie,’' strekkende tot verkrijging van de' goed- •
ke- ing ingevolge de Pensioen- en spaarfondsenwet en de verklaring van geenV, aar ingevolge de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfs

dat de verplichtstelling. de Textielindustrie daartoe strekkende ingevolge de9 9

Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds van de deel
neming in het vorengenoemde fonds op de in dat verzoekschrift wijzecangege ven

onder intrekking van de verplichtstellin. ingevolge genoemdeCb

Sociale Zaken van
14 februari 1952 Afdeling Arbeidersbescherming, no. 188 1952Stc no ,1 Uo.9 9e 7 A A ze laatstelijk is gewijzigd bij beschikking van de Minister van Sociale2 c o

no o

eerste lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet en
en 16, van de Wet betreffendetweede en derde lid 9

BESLUIT:
I. de wijzigingen in de voor de

Nederlandse Textielindustrie met inachtneming van welke wijzi ngen ure :3statuten luide- g behe 1- 9 ••1 »

Directie Soc • 
Afd. P. en S.
No. 44896 A

DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR 
. SOCIALE VOORZIENINGEN

verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds;
Na overleg met de Minister van Economische Zaken, alsmede gehoord de Sociaal- 
Economische•Raad en de Verzekeringskamer;

Overwegende, dat de Vakraad voor de Textielindustrie is te beschouwen als een
V4/( ^ende representatieve vertegenwoordiging van het georganiseerde bedrijfs- ■ 

■ leven in de betrokken bedrijfstak;

1I

39-2{297)Verz.

pensioenfonds ten aanzien van enige wijzigingen in de statuten van genoemd 
fonds - bij welke wijzigingen onder meer de naam van dat fonds wordt gewijzigd 
in Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie - alsmede enige wijzigingen in het 
pensioenreglement van het onderhavige fonds;
Gezien voorts het op 18 april 1973 ontvangen verzoekschrift van de Vakraad voor

wet van de deelneming in het Twents-Gelders Bedrijfspensioenfonds voor de 
Textielindustrie (beschikking.van de Staatssecretaris van

als aangegeven in de bij deze beschik!
statuten van het Centraal Pensioenfonds

wordt gewijzigd,

MINISTERIE van

S O ClA L E ZAKE N

Gelet op de artikelen 4,

Zaken en Volksgezondheid van 25 september 1961 , Afdeling Arbeidersbescherming, no. 4770, Sterto 1961, no. 199);

eerste en vijfde lid, 4, 5,

Docnr1



van de Pensioen- en spaarfondsenwet;
ten aanzien van de onder I bedoelde wijzigingen te verklaren geen bezwaarII

van de Vet betreffende

werkzaam in ondernemingen in de textielindustrie
■ r

wordende ten deze verstaan onder
A. werknemers:

I
B

waarin op fabrieksmatige wijze
een of meer der navolgende bedrijven worden uitgeoefend:

la. het spinnen van garens uit katoen, vlas, wol bastvezel of andere9

wol, bast- •
papier, geheel of gedeeltelijk synthetische of kunstmatige

f van vloerbedekking en van andere woning-©

8. het vervaardigen van non-woven textielprodukten;
O

weefsels of vilt

vezels of mengsels van deze grondstoffen;
het vervaardigen van brei- of tricotgoederen;

. f 
a

do het vervaardigen van kousen of sokken;
e. het weven of vlechten van band, lint'of veters;

het effilocheren van lompen en afvallen; 
het bewerken van kapok;

o

99

I i I
I

te hebben op grond van artikel 3, vijfde lid,

j. het verwerken van dierlijk haar tot garens, 
k. het vervaardigen van touw of netten;

mannelijke en vrouwelijke werknemers van 25 tot en met 64 jaar, 
met uitzondering van:
- bestuurders van een naamloze vennootschap of een besloten

■ vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
- thuiswerkers;
- toezichthoudend, leidinggevend, administratief, vertegenwoor
digend of hoger-technisch personeel;

- werknemers wier overeengekomen arbeidsduur minder bedraagt dan 
28 uur per week;__________

stellen, voor de werknemers,

artikel 4, eerste lid,

2
alsmede de in die bijlage neergelegde wijzigingen in het pensioenreglemnent 
van het onderhavige fonds goed te keuren op grond van het bepaalde in

stapelvezels of mengsels van deze grondstoffen;
b. het vervaardigen van weefsels uit garens van katoen,

vlechten, tuften, breien,
het vervaardigen van dekens,

vlas,

ondernemingen in de textielindustrie-: 
in Nederland gevestigde ondernemingen,

vezel,

. a verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds;
III, de deelneming in het Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie verplicht te '

textiel, door middel van weven, knopen, 
(naald) - vilt procédés en dergelijke;

C 6



. 1

met uitzondering van;
e

9

en

: )-

-V
nr

nr, 36) , zoals deze laatstelijk is gewijzigd bijbeschikkin1952 »
♦

•nrnr e
VI c

Beschikking van de Staatssecretaris van Sociale
nr. 44.896 A, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen Directie9Sociale Verzekeringen, Afdeling P. , zoals deze is gewijzigd bijSen o •

de bedrijven van de N.Vo Akzos
de ondernemingen, welke zowel tot de confectie-industrie 'behoren als

1
2

de ingangsdatum van het onder III en V gestelde te bepalen op
1 januari 1976.___ _________ _______

beschikking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
van 24 december 1987, nr. SZ/SV/P&S/SVP/87/9792, Directoraat-Generaal 
Sociale Zekerheid, Directie Sociale Verzekeringen, Hoofdafdeling p. en S.

ingevolge de Organisatiewet Sociale Verzekering zijn aangesloten bij 
de Bedrijfsvereniging voor het Kledingbedrijf;

IV. vrijstelling te verlenen, voor zoveel nodig, van het bepaalde in artikel.
5, tweede lid, van de Wet betreffende verplichte deelneming in een be
drijfspensioenfonds; . ‘ •

t
■ van

Zaken van 4 december 1975,

de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 25 september 1961 
Afdeling Arbeidersbescherming, nr. 4770 • (Stort. 1961,‘nr, 199);

3 
het veredelen van grondstoffen, halffabrikaten en eindprodukten, als 
genoemd onder a tot en met k met inbegrip van geheel of gedeeltelijk 
synthetische of kunstmatige vezels en van niet gesponnen garens;
het bewerken, vervaardigen of veredelen van grondstoffen, halffabri- I 
katen of eindprodukten op andere wijze dan vermeld onder a tot en met 
1 doch daaraan verwant door overeenkomst in de' methode,

.. een of meer der sub a tot en met m genoemde bedrijven uitoefenen,

in te trekken de beschikking van de. Staatssecretaris van Sociale Zaken 
van 14 februari 1952, Afdeling Arbeidersbescherming, nr. 188 (Ster

m.



VAKRAAD VOOR DE TEXTIELINDUSTRIE

VPL|; i/fK0**1

1 2 JNI 7392I pgAoSecrevariaat: • L I ’ ’ • •OL)

2509 LV ‘S-GRAVENHAGE

Bijlage(n): Datum:Onderwerp:No.:

VRT.91.93/AR/PW 10 juni 1991

(

Secretariaat

Excellentie,

(

119 van het Verdrag van Rome dient deze uitzon-artikei

/

Algemeen telefoonnummer Bureau van Spaendonck 013 - 654111

Reitseplein 1, Tilburg ----—
Postbus 90154, 5000 LG Tilburg
Telefoon 013-654290
Telefax: 013 - 639677
Bankier: Amro-bank N.V. Tilburg
Bankgiro: 45.57.37.304
Gironr.1.06.46.31

deringsbepaling te vervallen.
Door het bestuur van genoemd bedrijfspensioenfonds is 
inmiddels een reglementswijziging vastgesteld, strek
kende tot verval van genoemde uitzondering.

Door de organisaties die partij zijn bij de CAO voor de 
Textielindustrie is overeenstemming bereikt over een 
aanpassing van de criteria voor verplichte deelneming 
in de pensioenregeling van de Stichting Bedrijfspen
sioenfonds Textielindustrie. Thans zijn van verplichte 
deelneming onder meer uitgezonderd werknemers, wier 
overeengekomen arbeidsduur minder bedraagt dan 28 uren 
per week.
In het licht van de jurisprudentie met betrekking tot

De Vakraad voor de Textielindustrie, als representa
tieve vertegenwoordiging van het georganiseerde be
drijfsleven in de textielindustrie, verzoekt u op grond 
van het voorgaande het Besluit van de Staatssekretaris 
van Sociale Zaken van 4 december 1975, no. 44896A,

013
mei 1991

Ministerie van 
oclal» Zak ut . • 
/ .-k- I : s h- .-J

Aan de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid 
Postbus 90801

5.1,2,E

5.1.2.e

5.1.2.e
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VRT.91.93/2

SZ/SV/P&S/SVP/87/9792 de dato 24 december 1987, tenr.
wijzigen in dier voege, dat in het dictum onder III sub
A de zinsnede - werknemers wier overeengekomen ar-

komt tetl

<Met—vriendeli jke hoogachting, 
Pnamens CAO-partiien.

(

(

zoals dit laatstelijk is gewijzigd bij Besluit van de 
Staatssekretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

beidsduur minder bedraagt dan 28 uur per week 
vervallen.
Graag vertrouwen wij dat u vorenstaand verzoek zult 
willen inwilligen.

5.1.2.e



SZW.

(
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(

BESLUIT:

Overwegende, dat het verzoekschrift afkomstig is van een voldoende representatieve 
vertegenwoordiging van het georganiseerde bedrijfsleven in de betrokken bedrijfstak;

de beschikking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 4 december 1975, nr. 44896A, 
Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Sociale Verzekeringen, 
Afdeling P. en S., zoals deze is gewijzigd bij beschikking van de Staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid van 24 december 1987, nr. SVP/87/9792, Directoraat-Generaal 
Sociale Zekerheid, Directie Sociale Verzekeringen, Hoofdafdeling P. en S., in dier voege te 
wijzigen dat in het dictum onder III het gestelde onder A wordt gelezen:

Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid

Gezien het op 12 juni 1991 ontvangen verzoekschrift van de Vakraad voor de Textielindustrie, 
daartoe strekkende dat de verplichtstelling Ingevolge de Wet betreffende verplichte deelneming in 
een bedrijfspensioenfonds van de deelneming in de Stichting Bedrijfspensioenfonds 
Textielindustrie (beschikking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 4 december 1975, 
nr. 44896A, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Sociale Verzekeringen, 
Afdeling P. en S., zoals deze is gewijzigd bij beschikking van de Staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid van 24 december 1987, nr. SVP/87/9792, Directoraat-Generaal 
Sociale Zekerheid, Directie Sociale Verzekeringen, Hoofdafdeling P. en S.) zodanig wordt 
gewijzigd als in dat verzoekschrift is aangegeven;

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, 4 en 5, tweede en derde lid, van de Wet betreffende verplichte 
deelneming in een bedrijfspensioenfonds;

Na overleg met de Minister van Economische Zaken, gehoord de Soclaal-Economlsche Raad en de 
Verzekeringskamer,

Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid 
Nr. SZ/SV/O/91/5128

Docnr3
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werknemers:A.

>1 ~4

(■

(E. terYeld)

‘s-Gravenhage, 21 november 1991 
de Staatssecretaris voornoemd.

beperkte aansprakelijkheid:
- thuiswerkers;
- toezichthoudend, leidinggevend, administratief, vertegenwoordigend of hoger- 

technisch personeel;.

mannelijke en vrouwelijke werknemers van 25 tot en met 64 jaar, met uitzondering 
van:
- hecfirdere vran pen noorlno vrennnntenh on nf eew

5.1.2.e
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VRTA

Q)No. 32U9

2, Y( DEPONEREN
Geachte mevrouw/heer.

(

VRT

Nummer:

Onderwerp: 

Bijlage(n): 

Datum:

De Vakraad voor de Textielindustrie, Reitseplein 1 te 5037 AA TILBURG, 
in dezen vertegenwoordigend de CAO-partijen in de Textielindustrie:

Tel. (013)594 44 25
Fax (013)594 47 52

Vakraad voor de 
Textielindustrie

Postbus 90154
5000 LG Tilburg

Inspectiedienst SZW, Centraal Kantoor 
Afd. Vergunningen en Collectieve

Beh.
door

Van Lanschot 
Bankiers N.V., Tilburg 
nr. 22 54 37 058

Secretariaat:
Reitseplein 1, Tilburg

Partijen achten het van belang dat op deze wijze in de toekomst voorzien 
kan worden in één regeling per onderneming, waarmee het onderscheid 
tussen productiepersoneel en kantoorpersoneel achterhaald wordt.
Deelneming in het Pensioenfonds voor de Beambten in de Textielindustrie 
is niet verplicht gesteld. Partijen beogen middels uitbreiding van het

i verplichtstellingsbesluit te bereiken dat het kantoorpersoneel werkzaam in 
I de bedrijfstak vanaf 1 januari 1999 deelnemer wordt aan het 
- Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie.

hebben in overleg met de besturen van het Bedrijfspensioenfonds 
Textielindustrie en het Pensioenfonds voor de Beambten in de 
Textielindustrie besloten tot een geïntegreerde pensioenregeling voor alle 
werknemers in de bedrijfstak.

Regelingen
Postbus 90801
2509 LV DEN HAAGVRT.BRI.1108

wijziging verplichtstellings-
beschikking BPT
30 juni 1998

FNV Bondgenoten te Amsterdam;
CNV BedrijvenBond te Houten;
De Unie, Vakbond voor Industrie en Dienstverlening te Houten;
Vereniging Hoger Personeel Nederlandse Textielindustrie te Houten; 
De Nederlandse Vereniging van Werkgevers in de Textielindustrie te 
Tilburg.
De Verening van Confectie- en Tricotage-ondernemingen Fenecon te 
Amsterdam;
De Algemene Werkgeversvereniging VNO/NCW te Haarlem, als 
gemachtigde voor de bij deze vereniging rechtstreeks aangesloten 
textielondernemingen.

LM
... ..

-6' __ 
AI/CK/VCR 
‘ 2 JUL 1998

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e
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VRI.BRI.1108 2

(

in dier voege te wijzigen dat in het dictum onder III wordt gelezen:

wordende ten dezen verstaan onder:

In verband met het bovenstaande verzoeken partijen u, de beschikking, 
van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 4 december 1975, nr. 44896, 
Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Sociale 
Verzekeringen, Afdeling P. en S., zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij 
beschikking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
van 21 november 1991, nr. SZ/SV/0/91/5128, Directoraat-Generaal Sociale 
Zekerheid,

a. werknemer:
degene die een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW met de 
werkgever heeft, dan wel - anders dan in de zelfstandige uitoefening van 
een bedrijf of beroep - in aangenomen werk binnen de bedrijfstak 
textielindustrie persoonlijk arbeid verricht. De directeur/groot- 
aandeelhouder van een NV of BV, waarvan de onderneming valt binnen 
de bedrijfstak Textielindustrie, is van deze werkingssfeer uitgesloten.

"de deelneming in het Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie verplicht te 
stellen voor de werknemers, werkzaam bij een werkgever in de 
textielindustrie;

b. werkgever:
de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in Nederland een 
onderneming drijft, welke behoort tot de bedrijfstak textielindustrie.

In dit kader hebben partijen ook een juridische fusie tussen beide fondsen 
voorgenomen, waarbij het Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie als 
verkrijgende rechtspersoon het gehele vermogen van het Pensioenfonds 
voor de Beambten in de Textielindustrie onder algemene titel zal 
verkrijgen.

Verder is thans in de bedrijfstak een vut-regeling van kracht welke wordt 
uitgevoerd door de Stichting Vrijwillig Uittreden Textielindustrie (SUT) te 
Tilburg. Deelname is op grond van een algemeen verbindendverklaring 
verplicht voor alle werknemers uit de bedrijfstak.
Partijen hebben gemeend de totstandkoming van een nieuwe 
gemeenschappelijke regeling gepaard te moeten laten gaan met de 
vervanging van de huidige vut-regeling door een vroegpensioenregeling. 
De vut-regeling blijft van toepassing op werknemers geboren vóór 1938. 
Voor de op 31 december 1997 in dienst zijnde werknemers geboren op of 
na 1 januari 1938 is een overgangsregeling getroffen welke door de SUT zal 
worden uitgevoerd.
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VRl.HRI.llOS 3

(

Als textielindustrie dient tevens de vestiging Kerkrade, Ornatex, van 
Du Pont de Nemours (Nederland) B.V. te worden aangemerkt.
Akzo Nobel Nederland B.V. alsmede de overige vestigingen van Du 
Pont (Nederland) B.V. zijn van deze werkingssfeer uitgesloten".

c. de textielindustrie:
in iveueridiiu gevestigue ulluEI iieu tuigen ui geueeieli VdlL 
ondernemingen, waarin op fabriekmatige wijze één of meer van de 
volgende activiteiten wordt uitgeoefend:

a) het vervaardigen van ééndimensionale in dikte variërende langge
rekte structuren, zoals garens, band, touw e.d. door middel van het 
verwerken van dierlijke, plantaardige, halfsynthetische, synthetische 
en minerale vezels;

b) het, uitgaande van de onder a) bedoelde structuren (bijvoorbeeld ga
rens of vezels) vervaardigen van tweedimensionale vlakke 
structuren, zoals weefsels, breisels, netten e.d., met uitzondering van 
papier;

c) het, uitgaande van de onder a) bedoelde structuren (bijvoorbeeld ga
rens of vezels), al dan niet met als tussenstap de onder b) bedoelde 
activiteit, vervaardigen van driedimensionale producten, zoals 
sokken, slangen e.d.

d) In afwijking van het onder a t/mc bepaalde worden niet tot de 
textielindustrie gerekend ondernemingen of gedeelten van onder
nemingen die eindproducten vervaardigen door middel van con- 
fectiehandelingen die behoren tot de confectie-industrie, tenzij het 
vervaardigen van deze eindproducten plaats vindt in onder
nemingen of gedeelten van ondernemingen die in hoofdzaak voor 
deze eindproducten zelf de activiteiten verrichten als bedoeld onder 
a, b of c. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt onder 
confectie-industrie verstaan: in Nederland gevestigde 
ondernemingen of gedeelten van ondernemingen die op 
fabriekmatige wijze kleding en/of textielstukgoederen of hetgeen ter 
vervanging daarvan dient, zoals: gerobberd doek, plastic, leder, bont 
en dergelijke, ver- en/of bewerken dan wel doen ver- en/of 
bewerken tot een ge- of verbruiksvoorwerp dan wel halffabrikaten 
daarvan, met inbegrip van in Nederland gevestigde ondernemingen 
of afdelingen daarin, waar in hoofdzaak of uitsluitend gordijnen, 
vitrages, draperieën e.d. worden vervaardigd;

e) het veredelen van die structuren als bedoeld onder a, b en c, door 
middel van een bewerking/oppervlaktebewerking (d.i. het aan
passen van eigenschappen en/of uiterlijk), zoals bleken, verven, 
drukken en finishen;

f) het be- en verwerken van textiele afvallen ten behoeve van herge
bruik (recycling);

g) het bewerken van kapok en dergelijk vezelmateriaal.
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()

telefonisch bereikbaar ondervan

()

Indien n over dit verzoekschrift nog vragen heeft of opmerkingen wilt 
maken, verzoeken wij u die te richten aan mw. mr.

Een verzoek om een verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot 
de wijziging in de financiële opzet en de grondslagen van het fonds, in een 
actuariële en bedrijfstechnische nota vastgelegd, alsmede de nieuwe 
statuten en het pensioenreglement zullen wij u zo spoedig mogelijk 
separaat doen toekomen.

De geplande datum van inwerkingtreding van de nieuwe 
pensioenregeling en de fusie tussen beide fondsen is 1 januari 1999. Wij 
verzoeken u beleefd hiermee bij het vaststellen van de ingangsdatum voor 
de gewijzigde verplichtstelling rekening te houden, met dien verstande dat 
deze datum in ieder geval niet voor 1 januari 1999 kan liggen en dient 
samen te vallen met de datum van afgifte van de verklaring van geen 
bedenkingen.

Wij merken nog op dat de Vakraad voor de Textielindustrie is te 
beschouwen als een voldoende representatieve vertegenwoordiging van 
het georganiseerde bedrijfsleven in de betrokken bedrijfstak.

5.1,2,E

5.1,2,E 5.1,2,E

5.1.2.e
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In beh. bijSZ" A w- t t■

1b/1 -
1 5 JULIIngekomen

fi

t
Dep. datumi: Lep. paraaf:

Rs/szw/2009/2710

@azl.eu

Geachte heer

Organisaties

Modint, Ondernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt- en textiel te Zeist;

F.N.V. Bondgenoten te Amsterdam;

C.N.V. BedrijvenBond te Houten;

De Unie, Vakbond voor Industrie en Dienstverlening te Culemborg.

Toelichting op de aanvraag

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving

Namens partijen betrokken bij de verplichtstelling voor de bedrijfstak Mode-, Interieur-, Tapijt- en 
Textielindustrie meld ik hierbij een voorstel tot wijziging van het verplichtstellingsbesluit aan.

14 juli 2009
2 + bijlagen

Onze referentie:

Uw referentie:

Datum:

Aantal pagina's:

De aanvraag tot wijziging van de verplichtstelling van Bpf MITT wordt namens georganiseerde werkgevers 
en werknemers in de bedrijfstak Mode- Interieur-Tapijt- en Textielindustrie ingediend. De volgende 
partijen zijn bij de aanvraag betrokken:

Behandeld door:

Doorkiesnummer:

Afdelingsfaxnummer:

E-mail:

De wijziging van de verplichtstelling van het bedrijfstakpensioenfonds wordt aangevraagd in verband met 
een wijziging in de CAO werkingssfeer. Hierbij is de definitie van wat onder Mode- en Interieurindustrie 
moet worden verstaan aangepast. Daarbij zijn inbegrepen de in Nederland gevestigde gordijnenateliers en 
is in de uitzonderingen onder sub c. toegevoegd de CAO voor Zeilmakerijen, dekkledenvervaardiging, 
dekkledenverhuur, scheepstuigerijen en de scheepsbenodigdhedenhandel "SZS".

t.a.v. de heer 
Postbus 90801
2509 LV DEN HAAG

Bedrijfstakpensioenfonds

AAode Interieur Tapijt & Textiel Industrie

Nr.:
Goedstuk 
• Ja □ Nee
Betreft:

7^ 5 W
Beantw. voor:

Wijziging Verplichtstelling
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode- Interieur-, Tapijt- en textielindustrie MITT

Administrateur: AZL
Akerstraat 92, Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen, telefoon: 045 - 5763 •3, Fax: 045 - 5741

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1.2.e

5.1.2.e
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BedrijfstakAAITT NDtimENFOND4juli 2009
Mode Interieur Tapijt & Textiel Industrie

In de bijlagen treft u daartoe de volgens stukken aan:

de tekst van de werkingssfeer (na wijziging) in viervoud;

de representativiteitgegevens van de bedrijfstak;

de actuariële en bedrijfstechnische nota;

een gewaarmerkt exemplaar van het gewijzigde reglement;

een afschrift van de gewijzigde statuten;

De digitale tekst is op een USB-stic bijgevoegd.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

met vriendelijke groet,

nfonds Mode-, Interieur-, Tapijt-en Textielindustrie

Fax:

Wij vragen u dit wijzigingsverzoek in behandeling te nemen namens de georganiseerde partijen. Mocht u 
nog nadere gegevens of stukken nodig hebben, vernemen wij dat graag.

Werkgevers en werknemersorganisaties in de bedrijfstak wensen de verplichtstelling tot deelneming in 
het bedrijfstakpensioenfonds tussentijds te wijzigen, zodat deze aansluit bij de CAO werkingssfeer en 
daarin gehanteerde definities.

Pagina:
Onze referentie:

Namens verzoekende partijen,
Werkgeversorganisatie Modint, als vertegenwoordiger van de werkgevers in de mode-, interieur-, tapijt- en 
textielindustrie te Zeist enerzijds, 
en
FNV Bondgenoten te Amsterdam, CNV BedrijvenBond te Houten en De Unie, Vakbond voor Industrie en 
Dienstverlening te Culemborg, als vertegenwoordigers van de werknemers werkend bij werkgevers in de 
mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie anderzijds,

Administrateur: AZL
Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen, telefoon:

5.1,2,E

5.1,2,E 5.1,2,E 5.1,2,E
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Onze referentie: Behandeld door:

Uw referentie: Doorkiesnummer:

Datum:

@azl.euAantal pagina's:

Nazending: Wijziging Verplichtstelling
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode- Interieur-, Tapijt- en textielindustrie  MITT

Geachte heer

de tekst van de werkingssfeer (na aanpassing) in viervoud;

de recentere representativiteitgegevens van de bedrijfstak;

een gewaarmerkt exemplaar van het gewijzigde reglement;

een afschrift van de gewijzigde statuten;

Wij nemen aan dat u hiermee het lopende wijzigingsverzoek verder in behandeling kunt nemen.

met vriendeliike aroet.

ifonds Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie

Fax: 045 - 5741

t.a.v. de heer 
Postbus 90801 
2509 LV DEN

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving

In het vervolg en aansluitend op mijn mailbericht van 18 december 2009 zend ik u namens partijen 
betrokken bij de verplichtstelling voor de bedrijfstak Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie nog de 
volgende stukken:

Afdelingsfaxnummer:

E-mail:

Bedrijfstakpensioenfonds
Mode Interieur Tapijt & Textiel  Industrie

Rs/szw/2010/041
UAW/CAV/09-16574/01
4 januari 2010
2 + bijlagen
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Administrateur: AZL
Akerstraat 92, Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen, telefoon: 045 - 5763
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Onze referentie: Behandeld door:

datum: • Dep. paraaf :Uw referentie: Doorkiesnummer:
!Datum:

@azl.euAantal pagina's:

Wijziging Verplichtstelling

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode- Interieur-, Tapijt- en textielindustrie  MITT

Geachte heer

de representativiteitgegevens van de bedrijfstak;

Wij nemen aan dat u hiermee het lopende wijzigingsverzoek verder in behandeling kunt nemen.

met vrien a roet.

loenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie

Fax: 045 - 5741

Bedrijfstakpensioenfonds

Mode Interieur  Tapijt & Textiel Industrie

1
I

Goedstuk
□ Ja □ Nee

In reactie op de gestelde vragen inzake de domeinafbakening bij de ingediende gegevens zend ik u 
namens partijen betrokken bij de verplichtstelling voor de bedrijfstak Mode-, Interieur-, Tapijt- en 
Textielindustrie de volgende gewijzigde gegevens:

Afdelingsfaxnummer:

E-mail:

Hierbij is rekening gehouden met de in de werkingssfeer uitgesloten categorie van werknemers onder de 
21 jaar.

Rs/szw/2010/041 
UAW/CAV/09-16574/01 
10 maart 2010
2 + bijlage

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving 
t.a.v. de heer
Postbus 90801
2509 LV DEN HAAG

2
)

Administrateur : AZL
Akerstraat 92, Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen, telefoon: 045 - 5763

j Datum
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Rs/szw/2015/0501

Organisaties ■ /

o

Fax: 045 - 5741

6 januari 2015

1 + bijlagen

Onze referentie:

Uw referentie:

Datum:

Aantal pagina's:

Toelichting op de aanvraag

De wijziging van de verplichtstelling wordt aangevraagd in verband met de in het regeerakkoord 
afgesproken verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. In verband daarmee is door het 
pensioenfondsbestuur op advies van Cao-partijen besloten per 1 januari 2015 de reglementaire 
pensioendatum (richtleeftijd) te wijzigen van 65 naar 67 jaar.

Werkgevers en werknemersorganisaties in de bedrijfstak wensen de verplichtstelling tot deelneming in 
het bedrijfstakpensioenfonds aan te sluiten bij deze verhoogde pensioenleeftijd.

Behandeld door.

Doorkiesnummer:

Mobiel nummer:

E-mail:

Namens partijen betrokken bij de verplichtstelling voor de bedrijfstak Mode-, Interieur-, Tapijt- en 
Textielindustrie meld ik hierbij het voorstel tot wijziging van het verplichtstellingsbesluit aan. De wijziging 
van de verplichtstelling van het bedrijfstakpensioenfonds hangt samen met de verhoging per 1 januari 
2015 van de reglementaire pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar.

De aanvraag tot wijziging van de verplichtstelling van Bpf MITT wordt namens georganiseerde werkgevers 
én werknemers in de bedrijfstak Mode- Interieur- Tapijt- en Textielindustrie ingediend. De volgende 
partijen zijn bij de aanvraag betrokken:

C.N.V. Vakmensen te Utrecht;

De Unie, Vakbond voor Industrie en Dienstverlening te Culemborg.

Modint, Ondernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt- en textiel te Zeist;

F.N.V. te Amsterdam;

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving 
t.a.v. de heer
Postbus 90801
2509 LV DEN HAAG

Wijziging Verplichtstelling
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode- Interieur-, Tapijt- en textielindustrie MITT

Geachte heer ,

Administrateur: AZL
Akerstraat 92, Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen, telefoon: 045 - 5763
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06 januari 2015

Voor de indiening van deze aanvraag en benodigde bijlagen zal door ondergetekende namens partijen
gebruik worden gemaakt van de elektronische Online indiening via Pensioen Online.

Wij vragen u dit wijzigingsverzoek in behandeling te nemen namens de georganiseerde partijen. Mocht u
nog nadere gegevens of stukken nodig hebben, vernemen wij dat graag.

Werkgeversorganisatie Modint, als vertegenwoordiger van de werkgevers in de mode-, interieur-, tapijt- en
textielindustrie te Zeist enerzijds,
en
FNV te Amsterdam, CNV Vakmensen te Utrecht en De Unie, Vakbond voor Industrie en Dienstverlening te
Culemborg. als vertegenwoordigers van de werknemers werkend bij werkgevers in de mode-, interieur-,

tapijt- en textielindustrie anderzijds,

met vriendelijke groet,
StichtinalBedriifstaknensioenfonds_Mode-, Interieur-, Tapijten Textielindustrie

. Namëns deze.

Bijl, (online).

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, 

Namens verzoekende partijen,

Pagina:
Onze referentie:
Datum:

De bijgevoegde actuariële en bedrijfstechnische nota is van 1 januari 2014 en zal in het voorjaar 2015 
opnieuw door het bestuur worden vastgesteld. Bij deze wijziging is het effect op de doorsneepremie en de 
kostendekkende premie van het fonds reeds voor 1 januari 2015 doorgegeven aan DNB.

5.1.2.e

5.1.2.e
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