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Nieuwe CAO 

Er is een nieuwe CAO voor Mitex ondernemers in de Lederwaren en Reisartikelen. De 

nieuwe CAO loopt van 1 juni 2007 tot en met 31 december 2008.   

 

Wijzigingen 

 

Loonsverhoging 

De feitelijke lonen en de schaallonen II t/m V worden met ingang van 1 maart 2008 

verhoogd met 2% en met ingang van 1 oktober 2008 met 2,5%. Deze verhoging geldt 

niet voor werknemers die zijn ingedeeld in functiegroep 1 en die daardoor recht hebben 

op het wettelijk minimumloon. 

 

Wij hebben u in februari een brief gestuurd met daarin de status van de CAO 

onderhandelingen. Daarin adviseerden wij u om alvast een loonsverhoging van 2% door 

te voeren. Loonsverhogingen die na 1 juni 2007 zijn toegekend vanwege het uitblijven 

van een nieuwe cao, kunnen met de nu afgesproken cao-loonsverhogingen worden 

verrekend. Dit geldt niet voor loonsverhogingen die het gevolg zijn van promotie van de 

medewerker en voor loonsverhogingen die het gevolg zijn van het toekennen van extra 

functiejaren. 

 

Eénmalige uitkering 

De fulltime werknemer die vóór 1 oktober 2008 in dienst is getreden, ontvangt per 1 

oktober 2008 een éénmalige bruto uitkering van € 250,-. Parttime werknemers / 

hulpkrachten ontvangen dit bedrag naar rato van het aantal contracturen. 

 

Loonadvies per 1 maart 2008 

11 februari 2008 

Al een tijd is er geen CAO Lederwaren en Reisartikelen meer. Ondanks dat partijen 

diverse malen hebben overlegd over verlenging van de CAO, heeft dat helaas nog geen 

resultaat opgeleverd. Mitex adviseert haar DLR-leden de lonen per 1 maart 2008 te 

verhogen met 2%. Lees verder 

 

Wettelijk Minimumloon per 1 januari 2008 

07 november 2007 

Per 1 januari 2008 is het Wettelijk Minimumloon (WML) verhoogd met  

1,37 %. In deze tabel zijn het wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar en 

ouder en de daarvan afgeleide wettelijke minimumjeugdlonen weergegeven. Lees 

verder 

 

 Brief naar werknemer (tussentijds verhoogd) 

Heeft u een loonsverhoging doorgevoerd bij uw medewerker(s) na 1 juni 2007 ivm het 

uitblijven van een nieuwe CAO? Dan kunt u deze brief gebruiken om uw medewerkers 

te informeren. 

 Brief naar werknemer (loon niet eerder verhoogd) 

Heeft u het loon van uw medewerker(s) vanaf 1 juni 2007 niet meer verhoogd? 

(uitgezonderd loonsverhogingen als gevolg van een promotie en loonsverhogingen door 

het toekennen van extra functiejaren) Hier download u een brief die u naar uw 

medewerker (s) kunt sturen. 

 Oude en nieuwe salarisschalen 

Download hier de oude en nieuwe salarisschalen. 

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2008 

23 juni 2008 

Per 1 juli 2008 is het Wettelijk minimumloon (WML) verhoogd met  

1,62 procent. 

lees verder 

 CAO tekst 

De nieuwe CAO voor de lederwaren- en reisartikelenbranche is rond. Het nieuwe CAO-

boekje is naar de DLR-leden van Mitex opgestuurd. U kunt hier ook de tekst 

downloaden. 
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Identificatie medewerkers 

Mitex 
Telefoon: 0343 473260 

Fax: 0343 473261 

infoadvies@mitex.nl 

  

 

 Bestelformulier 

Wilt u CAO-boekjes voor de Detailhandel in lederwaren en reisartikelen bestellen? Klik 

hier voor het bestelformulier. 

Nieuwe CAO DLR 

2 maart 2005 

Na maanden van onderhandelen hebben werkgevers en werknemers in de 

Samenwerkende Branches Detailhandel (SBD) een akkoord bereikt over nieuwe 

arbeidsvoorwaarden. Mitex participeert namens de ondernemers in de lederwaren- en 

reisartikelenbranche in dat onderhandelingstraject. 

lees verder 

 DLR Loonschalen per 1 april 2007 

Download hier de loonschalen. 

Wettelijk Minimumloon per 1 juli 2007 

30 mei 2007 

Per 1 juli 2007 is het Wettelijk Minimumloon (WML) verhoogd met 1,24%. 

In deze tabel zijn het wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder en 

de daarvan afgeleide wettelijke minimumjeugdlonen weergegeven. 

lees verder 

© 2005 - Mitex - copyright - disclaimer - deze website vereist Flash Player 7 of hoger 

pagina 2 van 2Mitex - CAO DLR

24-11-2008http://www.mitex.nl/view.cfm?page_id=1953


