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Wonen
Sociaal Fonds 2015
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 maart
2015 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van
bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Wonen inzake Sociaal
Fonds
UAW Nr. 11648
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelezen het verzoek van Syntrus Achmea namens partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van gewijzigde bepalingen van deze
collectieve arbeidsovereenkomst;
Partij ter ener zijde: INretail;
Partijen ter andere zijde: CNV Dienstenbond en FNV Bondgenoten.
Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren
van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;
Besluit:
Dictum I
Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Wonen inzake Sociaal Fonds1 wordt met inachtneming van dictum II als volgt gewijzigd:

A
De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:
Artikel 1 komt te luiden:
‘Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder:
1. werkgever: degene die – behoudens het in lid 3 bepaalde – een onderneming drijft waarin het
woninginrichtingsbedrijf wordt uitgeoefend.
2. woninginrichtingsbedrijf:
a. de onderneming waarin het bedrijf van het uitsluitend of in hoofdzaak verkopen aan particulieren
c.q. eindverbruikers van meubelen (detailhandel in meubelen) en/of voor woninginrichting
bestemde textielgoederen (detailhandel in woningtextiel) wordt uitgeoefend, alsmede het daarmee
samenhangende uitoefenen van werkzaamheden van ambachtelijke en dienstverlenende aard;
b. de onderneming met een afdeling waarin het bedrijf van het uitsluitend of in hoofdzaak verkopen
aan particulieren c.q. eindverbruikers van meubelen (detailhandel in meubelen) en/of voor
woninginrichting bestemde textielgoederen (detailhandel in woningtextiel) wordt uitgeoefend,
alsmede het daarmee samenhangende uitoefenen van werkzaamheden van ambachtelijke en
dienstverlenende aard;
c. voor de toepassing van het bepaalde onder a en b wordt onder het verkopen aan eindverbruikers
van meubelen en/of voor woninginrichting bestemde textielgoederen mede verstaan het verkopen
van deze goederen aan grootverbruikers, alsmede aan personen die het gekochte in een door hen
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gedreven onderneming gebruiken, tenzij de vervaardiging van deze goederen in hoofdzaak in
eigen onderneming pleegt te geschieden;
d. voor de toepassing van het bepaalde onder a, b en c wordt onder ″meubelen″ verstaan: meubelen
in de ruimste zin des woords met uitzondering van antieke meubelen, kindermeubelen, tuinmeubelen, kampeermeubelen, schoolmeubelen, kantoormeubelen en betimmeringen;
e. het (Woning)stoffeerdersbedrijf.
Hieronder wordt verstaan het bedrijf dat, of een afdeling van een bedrijf die zich uitsluitend of in
hoofdzaak bezighoudt met het bedrijfsmatig leggen van vaste tapijten of lopers, het aanbrengen
van bespanningsstoffen of verwerken daarvan tot wandbekleding, of herstellen van vloerbedekking of wandbekleding als hiervoor bedoeld;
f. het Behangersbedrijf.
Hieronder wordt verstaan het bedrijf dat, of de afdeling van een bedrijf die zich uitsluitend of in
hoofdzaak bezighoudt met het bedrijfsmatig aanbrengen van behangsel. Hieronder wordt niet
verstaan het verrichten van voornoemde handeling in de uitoefening van het aannemersbedrijf op
het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, alsmede in de uitoefening van het schilders- en
afwerkingsbedrijf;
g. het Gordijnenatelier-bedrijf.
Deze CAO is alleen van toepassing voor gordijnenatelierbedrijven die lid zijn van de Centrale
Branchevereniging Wonen.
h. het Detailhandelsbedrijf in keukens.
Hieronder wordt verstaan de onderneming of de afdeling van een onderneming waarin het bedrijf
van het uitsluitend of in hoofdzaak verkopen aan particulieren van keukens, al dan niet met
inbouwapparatuur, wordt uitgeoefend, alsmede het daarmee samenhangende uitoefenen van
werkzaamheden van technische en dienstverlenende aard.
Hieronder wordt niet verstaan het verrichten van voornoemde handelingen in de uitoefening van
het aannemersbedrijf op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, alsmede in de uitoefening
van de detailhandel in doe-het-zelf artikelen en in bouwmaterialen;
i. het Detailhandelsbedrijf in Badkamerinrichtingen.
Hieronder wordt verstaan de onderneming of de afdeling van een onderneming, waarin het bedrijf
van het uitsluitend of in hoofdzaak verkopen aan particulieren en eindverbruikers van badkamersanitair en aanverwante artikelen wordt uitgeoefend, alsmede het daarmee samenhangende
uitoefenen van werkzaamheden van technische en dienstverlenende aard. Hieronder wordt niet
verstaan het verrichten van voornoemde handelingen in de uitoefening van de detailhandel in
doe-het-zelf artikelen en in bouwmaterialen;
j. het Parketvloerenbedrijf.
1. Hieronder wordt verstaan de onderneming of de afdeling van een onderneming, waarin het
bedrijf van het verkopen aan en/of het leggen bij particulieren c.q. eindverbruikers van parket
en/of andere soortgelijke houten vloeren, alsmede linoleum, kurk-, kunststof- en laminaatvloeren, wordt uitgeoefend.
2. Deze CAO is van toepassing voor alle hiervoor bedoelde parketvloerenbedrijven die lid zijn van
de Centrale Branchevereniging Wonen. Tevens is de CAO van toepassing op alle ondernemingen die het bedrijf uitoefenen van het verkopen en/of leggen van parketvloeren en/of andere
gelijksoortige houten vloeren, alsmede laminaat- en kurkvloeren die binnen de Wet financiering sociale verzekeringen (regeling wfsv 2005.242) vallen onder sector 17 (detailhandel en
ambachten) voor zover deze geen lid zijn van de Vereniging van Parketvloerenleveranciers, de
Parketmeesters of de Parket Alliance.
3. In afwijking van het in lid 1 bepaalde wordt niet als werkgever beschouwd de in lid 2 sub b
bedoelde onderneming, indien voor die gehele onderneming een CAO regelende de arbeidsvoorwaarden van kracht is, welke is geregistreerd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
4. werknemer: degene die tot een werkgever als genoemd in dienstbetrekking staat in de zin van de
sociale werknemersverzekeringen, met uitzondering van degenen die werkzaam zijn in een onderneming als bedoeld in lid 2 sub b van dit artikel, voor zover zij niet uitsluitend of niet in hoofdzaak
belast zijn met werkzaamheden in of ten behoeve van de betreffende afdeling.
5. Van ‘in hoofdzaak’ als gebezigd in de leden 2a, 2b en 4, is sprake indien de loonsom en/of de omzet
welke gemoeid is met de in deze leden genoemde bedrijfsuitoefening, minstens de helft uitmaakt van
de totale loonsom en/of de totale omzet.
6. Stichting: de ‘Stichting Sociaal Fonds Wonen’.
7. premieplichtig loon: het loon in de zin van hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen, met uitzondering van:
a. uitkeringen en verstrekkingen ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet
werk en inkomen naar arbeidsvermogen of de Werkloosheidswet en hierop door de werkgever
verstrekte aanvullingen;
b. het genot van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto;
c. het loon dat betrekking heeft op de periode vanaf de eerste dag van de maand waarin de 65-jarige
leeftijd wordt bereikt;
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d. de uitkering van levenslooptegoed.
Het loon dat meer heeft bedragen dan het maximum premieloon als bedoeld in hoofdstuk 3 van de
Wet financiering sociale verzekeringen op jaarbasis, blijft buiten aanmerking voor de toepassing van
de sociaal fondsregeling. Indien de dienstbetrekking een deel van een kalenderjaar betreft, dan wel de
werknemer minder dan de volledige arbeidstijd werkzaam is, wordt het maximum premieloon naar
evenredigheid toegepast. Daartoe wordt het maximum premieloon uitgedrukt in een uurbedrag door
het maximum premieloon op jaarbasis te delen door het aantal uren per jaar volgens de normale
arbeidsduur in de laatst geldende CAO Wonen, waarbij het maximum uurloon op vijf cijfers achter de
komma naar boven wordt afgerond.’
Artikel 2 komt te luiden:
‘Artikel 2 Doel
Het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal
functioneren van het woninginrichtingsbedrijf:
a. het ontwikkelen en/of implementeren van beleid specifiek ten behoeve van het uitvoeren van
projecten die gericht zijn op de arbeidsomstandigheden en werkgelegenheid in de bedrijfstak;
b. uitvoerende werkzaamheden van de Sociale Commissie ex artikel 8-3 van de CAO Wonen. Deze
werkzaamheden zijn beschreven in artikel 3 lid 2 van het reglement van de Stichting Sociaal Fonds
Wonen;
c. het in stand houden van de functie van vertrouwenspersoon in de bedrijfstak, bij wie werknemers
terecht kunnen met klachten en bij wie ook klachten over discriminatie en seksuele intimidatie
kenbaar gemaakt worden;
d. het geven van voorlichting en informatie over voorschriften, die uit de CAO Wonen voortvloeien
en/of andere voorschriften ten behoeve van alle werknemers en werkgevers in de wonenbranche
die op het terrein van de arbeidsvoorwaarden liggen;
e. opleidings- en vormingsactiviteiten ten behoeve van de werknemers en werkgevers in de
bedrijfstak. Deze werkzaamheden zijn beschreven in artikel 3 lid 3 van het reglement van de
Stichting Sociaal Fonds Wonen;
f. stimulering van projecten ter bevordering van een gezonde arbeidssituatie in de bedrijfstak;
g. het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bevordering van goede arbeidsomstandigheden in de bedrijfstak;
h. het doen verrichten en publiceren van onderzoek op de hierboven onder a tot en met h genoemde
terreinen.
i. het informeren van werkgevers en/of werknemers over bovengenoemde activiteiten, danwel het
benaderen van werkgevers en/of werknemers in het kader van onderzoeken naar de arbeidsmarkt,
arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en/of loopbaanontwikkeling.’

STATUTEN VAN DE STICHTING SOCIAAL FONDS WONEN
Artikel 3 komt te luiden:
‘Artikel 3 Doel
Het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal
functioneren van het woninginrichtingsbedrijf.
a. het ontwikkelen en/of implementeren van beleid specifiek ten behoeve van het uitvoeren van
projecten die gericht zijn op de arbeidsomstandigheden en werkgelegenheid in de bedrijfstak;
b. uitvoerende werkzaamheden van de Sociale Commissie ex artikel 8-3 van de CAO Wonen. Deze
werkzaamheden zijn beschreven in artikel 3 lid 2 van het reglement van de Stichting Sociaal Fonds
Wonen;
c. het in stand houden van de functie van vertrouwenspersoon in de bedrijfstak, bij wie werknemers
terecht kunnen met klachten en bij wie ook klachten over discriminatie en seksuele intimidatie
kenbaar gemaakt worden;
d. het geven van voorlichting en informatie over voorschriften, die uit de CAO Wonen voortvloeien
en/of andere voorschriften ten behoeve van alle werknemers en werkgevers in de wonenbranche
die op het terrein van de arbeidsvoorwaarden liggen;
e. opleidings- en vormingsactiviteiten ten behoeve van de werknemers en werkgevers in de
bedrijfstak. Deze werkzaamheden zijn beschreven in artikel 3 lid 3 van het reglement van de
Stichting Sociaal Fonds Wonen;
f. stimulering van projecten ter bevordering van een gezonde arbeidssituatie in de bedrijfstak;
g. het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bevordering van goede arbeidsomstandigheden in de bedrijfstak;
h. het doen verrichten en publiceren van onderzoek op de hierboven onder a tot en met h genoemde
terreinen.
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i.

het informeren van werkgevers en/of werknemers over bovengenoemde activiteiten, danwel het
benaderen van werkgevers en/of werknemers in het kader van onderzoeken naar de arbeidsmarkt,
arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en/of loopbaanontwikkeling.’

Artikel 5 komt te luiden:
‘Artikel 5 Bestuur
1. Het bestuur van de Stichting bestaat uit zes leden, van wie drie worden benoemd door de
werkgeversorganisatie, te weten:
INretail (voorheen CBW-MITEX), gevestigd te Zeist
en drie door de werknemersorganisaties, te weten:
a. twee door FNV Bondgenoten, gevestigd te Amsterdam;
b. één door CNV Dienstenbond, gevestigd te Hoofddorp.
Voor ieder bestuurslid wordt door de organisatie, die dit lid heeft benoemd, een plaatsvervanger
benoemd, die alleen als bestuurslid optreedt bij ontstentenis casu quo afwezigheid van het lid als
wiens plaatsvervanger hij is benoemd.
2. Het lidmaatschap casu quo het plaatsvervangend lidmaatschap van het bestuur eindigt door
periodiek aftreden, schriftelijk bedanken, overlijden, alsmede indien de betrokken organisatie de
benoeming intrekt.
3. Ieder jaar in de maand januari treedt één werkgeversbestuurslid en één werknemersbestuurslid,
alsmede hun plaatsvervangers af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredenden zijn met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid, onmiddellijk herbenoembaar.
4. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan voorzien door de organisatie
die, gelet op het bepaalde in het eerste lid, daarvoor in aanmerking komt.
Een bestuurslid casu quo plaatsvervangend bestuurslid, dat in zulk een vacature is benoemd,
treedt af op het tijdstip waarop degene die hij opvolgt moest aftreden. Het bestuur kan zijn
bevoegdheden uitoefenen ook wanneer er vacatures zijn.
5. Het bestuur wijst een werkgeversbestuurslid en een werknemersbestuurslid aan, die beurtelings
voor de tijd van één kalenderjaar als voorzitter optreden. Het bestuur bepaalt wie voor het eerst als
voorzitter zal optreden.
Bij ontstentenis van de fungerende voorzitter treedt de andere voorzitter als zodanig op.
6. Evenzo wijst het bestuur een werkgeversbestuurslid en een werknemersbestuurslid aan, die
beurtelings voor de tijd van één kalenderjaar als secretaris optreden, met dien verstande, dat met
de werkgeversvoorzitter de werknemerssecretaris en met de werknemersvoorzitter de werkgeverssecretaris fungeert. Bij ontstentenis van de fungerende secretaris treedt de andere secretaris als
zodanig op.
7. Door het bestuur kan aan de bestuursleden casu quo plaatsvervangende bestuursleden voor het
bijwonen van vergaderingen of daarmede gelijk te stellen bijeenkomsten een vergoeding worden
toegekend.’

REGLEMENT VAN DE STICHTING SOCIAAL FONDS WONEN
Artikel 1 komt te luiden:
‘Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit reglement worden geacht te zijn opgenomen de begripsbepalingen omschreven in artikel 2 van
de statuten.
Voorts wordt in dit reglement verstaan onder premieplichtig loon:
het loon in de zin van hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen, met uitzondering
van:
a. uitkeringen en verstrekkingen ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet
werk en inkomen naar arbeidsvermogen of de Werkloosheidswet en hierop door de werkgever
verstrekte aanvullingen;
b. het genot van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto;
c. het loon dat betrekking heeft op de periode vanaf de eerste dag van de maand waarin de 65-jarige
leeftijd wordt bereikt;
d. de uitkering van levenslooptegoed.
Het loon dat meer heeft bedragen dan het maximum premieloon als bedoeld in hoofdstuk 3 van de
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Wet financiering sociale verzekeringen op jaarbasis, blijft buiten aanmerking voor de toepassing van
de sociaal fondsregeling. Indien de dienstbetrekking een deel van een kalenderjaar betreft, dan wel de
werknemer minder dan de volledige arbeidstijd werkzaam is, wordt het maximum premieloon naar
evenredigheid toegepast. Daartoe wordt het maximum premieloon uitgedrukt in een uurbedrag door
het maximum premieloon op jaarbasis te delen door het aantal uren per jaar volgens de normale
arbeidsduur in de laatst geldende CAO Wonen, waarbij het maximum uurloon op vijf cijfers achter de
komma naar boven wordt afgerond.’
Artikel 4 komt te luiden:
‘Artikel 4 Werkwijze
1. De aanvragen om subsidie als bedoeld in artikel 13 lid 3 van de statuten dienen schriftelijk bij het
bestuur te worden ingediend, en wel
– voor eenmalige subsidies: zo spoedig mogelijk na het nemen van het besluit een subsidie aan
te vragen;
– voor periodieke subsidies: jaarlijks vóór de 1e januari van het jaar waarop de subsidieaanvraag
betrekking heeft.
Bij de aanvragen dient een begroting betreffende de besteding van de aangevraagde gelden te
worden meegezonden.
2. De verantwoording omtrent de besteding van de ontvangen gelden als bedoeld in artikel 13 lid 3
van de statuten dient schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend, en wel
– voor eenmalige subsidies: zo spoedig mogelijk na de besteding van deze gelden;
– voor periodieke subsidies: jaarlijks vóór de 1e juli volgend op het jaar waarop de subsidie
betrekking had.
3. Het bestuur is bevoegd nadere voorschriften te geven waaraan de bij de subsidieaanvraag mee te
zenden begroting c.q. de schriftelijke verantwoording dient te voldoen. De begroting moet zijn
gespecificeerd overeenkomstig de in artikel 3 van de statuten genoemde bestedingsdoelen
respectievelijk activiteiten.
De verantwoording dient vergezeld te gaan van een door een registeraccountant of accountantadministratieconsulent met certificerende bevoegdheid gecontroleerde verklaring van de
subsidie-ontvangende instelling over de besteding van de subsidiegelden, welke verklaring moet
zijn gespecificeerd overeenkomstig de in artikel 3 van de statuten genoemde bestedingsdoelen
respectievelijk activiteiten, en geïntegreerd onderdeel uit moet maken van het jaarverslag van de
Stichting.
4. Op beslissingen van het bestuur omtrent de subsidieaanvraag kan geen beroep worden ingesteld,
onverlet de mogelijkheid een nieuwe aanvraag in te dienen.’

Dictum II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant
waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

’s-Gravenhage, 30 maart 2015
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes
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