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Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot wijziging 

van de verplichtstelling tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor 

de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gezien de aanvraag van het Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur, Tapijt- en Textielindustrie 
namens Modint, Ondernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel, FTN, NETEX, FNV, 
CNV Vakmensen en De Unie, daartoe strekkende, dat de verplichtstelling tot deelneming in de 
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Mode-, Interieur, Tapijt- en Textielindustrie, ingevolge de 
Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, wordt gewijzigd voor de in de 
aanvraag bedoelde groepen van personen in de bedrijfstak voor de Mode-, Interieur, Tapijt- en 
Textielindustrie;

Gelet op de artikelen 10, eerste lid en 16 van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioen-
fonds 2000;

Gezien het overleg met De Nederlandsche Bank;

BESLUIT:

I 

Wijzigt het besluit van 5 december 1975, nr. 44896A, Stcrt. 1976, nr. 5 (laatstelijk gewijzigd bij besluit 
van 5 januari 2016, Stcrt. 2016, 7 januari 2016, nr. 766) waarin werd overgegaan tot het verplicht 
stellen van de deelneming in de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt- en 
Textielindustrie.

De verplichtstelling tot deelneming komt na wijziging te luiden als volgt:

‘De deelneming in de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en 
Textielindustrie is verplicht gesteld voor de werknemers van 21 tot de pensioenrichtleeftijd als 
bedoeld in artikel 18a van de Wet op de loonbelasting 1964 die werkzaam zijn bij een werkgever in 
de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie, alsmede voor werknemers in genoemde bedrijfstak 
die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt, ter verzekering van het partnerpensioen.
Wordende te dezen verstaan onder:
1. Werknemer:

a. ieder, die een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW, Stb. 1996, nr. 406, met 
de werkgever heeft, met uitzondering van personen die geen werknemer zijn in de zin van 
de sociale verzekeringswetten en aldus niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemers-
verzekeringen en personen die bestuurder zijn in de zin van het Burgerlijk Wetboek van een 
naamloze vennootschap of van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 
alsmede met uitzondering van scholieren, vakantiewerkers en stagiaires.
Een stagiaire is ieder die in het kader van het volgen van een opleiding elders, gedurende 
een bepaalde periode praktische ervaring in een onderneming opdoet.

b. ieder, die als thuiswerker en als regel met niet meer dan twee vreemde hulpen werkt indien 
en voor zover hij gewoon is:
I. al het aangeboden werk mits het passende arbeid is dat binnen de wettelijke werkweek 

door de thuiswerker kan worden verricht, te aanvaarden;
II. al het aangeboden werk binnen een door de werkgever naar redelijkheid – dit is met 

inachtneming van de wettelijke arbeidstijden en de mogelijkheden van de thuiswerker – 
te bepalen termijn af te leveren;

III. het werk, althans in hoofdzaak, persoonlijk te verrichten, naar de door of namens de 
werkgever te geven aanwijzingen;

IV. zich te houden aan de met de werkgever overeengekomen vakantieperiode, waarbij 
vrijaf nemen buiten de vakantieperiode niet te verenigen is;

V. per uur tenminste 40% van het wettelijk minimumloon te verdienen en uit dien hoofde 
onder de sociale verzekeringswetten te vallen.

2. Werkgever:
De werkgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die in zijn in Nederland gevestigde onderne-
ming of afdeling(en) van zijn onderneming het Mode-, Interieur-, Tapijt- of Textielindustriebe-
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drijf of het Linnenverhuur- en wasserijbedrijf of het Textielreinigingsbedrijf uitoefent.
3. Tapijt- en Textielindustrie:onder Tapijt- en Textielindustrie moet worden verstaan:

I. het vervaardigen en/of doen vervaardigen van ééndimensionale in dikte variërende 
langgerekte structuren, zoals garens, band, touw en dergelijke door middel van het 
verwerken van dierlijke, plantaardige, halfsynthetische, synthetische en minerale vezels;

II. het, uitgaande van de onder I bedoelde structuren (bijvoorbeeld garens of vezels), 
vervaardigen en/of doen vervaardigen van tweedimensionale vlakke structuren, zoals 
weefsels, breisels, tapijt, netten en dergelijke, met uitzondering van papier;

III. het, uitgaande van de onder I bedoelde structuren (bijvoorbeeld garens of vezels), al dan 
niet met als tussenstap de onder II bedoelde activiteit, vervaardigen en/of doen vervaardi-
gen van driedimensionale producten, zoals sokken, slangen en dergelijke:

IV. het veredelen en/of doen veredelen van die structuren als bedoeld onder I, II en III, door 
middel van een bewerking/oppervlaktebewerking (dit is het aanpassen van eigenschappen 
en/of uiterlijk), zoals bleken, verven, drukken en finishen en coaten;

V. het be- en verwerken en/of doen be- en verwerken van textiele afvallen ten behoeve van 
hergebruik (recycling);

VI. het bewerken en/of doen bewerken van kapok en dergelijk vezelmateriaal.
4. Mode- en Interieurindustrie:onder Mode- en Interieurindustrie moet worden verstaan:het 

vervaardigen en/of doen vervaardigen en/of het ver- en/of bewerken dan wel doen ver- en/of 
bewerken van kleding en/of kledingaccessoires en/of andere textielstukgoederen of hetgeen ter 
vervanging daarvan dient, zoals: gerubberd doek, plastic, leder, bont en dergelijke, tot een ge- 
of verbruiksvoorwerp dan wel halffabrikaten daarvan, met inbegrip van in Nederland geves-
tigde gordijnenateliers, alles met uitzondering van ondernemingen:
I. I. waarin de verwerking geschiedt door detailhandelsondernemingen, die uitsluitend de in 

de detailhandel gebruikelijke bewerkingen verrichten;
II. II. die uitsluitend of in hoofdzaak eindproducten vervaardigen, waarvan de verwerkte 

textielstukgoederen, of hetgeen ter vervanging daarvan dient, niet een overwegend 
bestanddeel uitmaken, zoals schoen-, matrassen- en meubelfabrieken;

III. III. die in hoofdzaak artikelen vervaardigen, ter zake waarvan de algemeen verbindend 
verklaarde CAO voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie, Stcrt. 2009, nr. 13896, dan 
wel een onderneming of een deel van een onderneming, die zelfstandig het bedrijf 
uitoefent van: zeilmaker; dekkledenvervaardiger; dekkledenverhuur; scheepstuiger; 
scheepsbenodigdheden handelaar, en/of folieverwerker, dan wel waarop onderdeel 3 van 
toepassing is;

IV. IV. die in hoofdzaak het maatkledingbedrijf uitoefenen.Van vervaardigen en/of doen 
vervaardigen en/of ver- en/of bewerken dan wel doen ver- en/of bewerken is sprake als een 
onderneming één of meer van de fasen van de voortbrengingscyclus (van ontwerp tot en 
met verzendklaar maken) van kleding en/of kledingaccessoires en/of andere textielstukgoe-
deren verricht en/of in zijn opdracht door derden laat verrichten.

5. Linnenverhuur- en wasserijbedrijf:onder Linnenverhuur- en wasserijbedrijf moet worden 
verstaan:de ondernemingen, welke al dan niet in hoofdzaak zich bezighouden met het 
verzorgen van persoonsgebonden was, het verhuren en/of het verzorgen van platgoedtextiel, 
beroeps- en dienstkleding, artikelen voor hand- en toilethygiëne, schoonloopmatten, afdeksys-
temen voor operatiekamers, medische instrumenten, incontinentiesystemen, poetsdoeken 
en/of andere voor hergebruik bestemde zaken, alsmede ondernemingen welke zich al dan niet 
in hoofdzaak bezighouden met steriliseren van voor hergebruik bestemd textiel en medisch 
instrumentarium, alsook ondernemingen die in concernverband met bovenomschreven 
ondernemingen samenwerken en waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het leveren van 
ondersteunende diensten aan bovenomschreven ondernemingen. Uitgesloten zijn onderne-
mingen die uitsluitend er op gericht zijn één of meer van voornoemde activiteiten in zelfbedie-
ning te laten verrichten;

6. Textielreinigingsbedrijf:onder Textielreinigingsbedrijf moet worden verstaan:de ondernemin-
gen, welke textielgoederen, leder of bont, professioneel – althans met aanwending van de in 
deze tak van bedrijf gebruikelijke machines verven (inclusief oververven), chemisch reinigen 
(z.g. stomen), ontvlekken, (op)persen, strijken, als nieuw opmaken, plisseren, decateren of 
detacheren;
met dien verstande, dat de verplichting voor werkgevers vallende onder 5 en 6 niet geldt ten 
aanzien van de werknemers, bij deze bedrijven die krachtens de Wet verplichte deelneming in 
een bedrijfstakpensioenfonds 2000 reeds in een ander bedrijfstakpensioenfonds tot deelne-
ming verplicht zijn.’

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.
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’s-Gravenhage, 1 februari 2018

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
de Directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes
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