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Technische Groothandel

Vrijwillig Vervroegd Uittreden 2012/2014

Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 

19 december 2011 tot wijziging van het besluit tot algemeen 

verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve 

arbeidsovereenkomst Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische 

Groothandel 

UAW Nr. 11256

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van de Vereniging Werkgevers Technische Groothandel mede namens de overige 
partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindend-
verklaring van gewijzigde bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;

Partij(en) ter ener zijde: Vereniging Werkgevers Technische Groothandel;

Partij(en) ter andere zijde: FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie.

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 arbeidsovereen-
komst Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel1 wordt met inachtneming van 
dictum II als volgt gewijzigd:

A

De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd: 

Artikel 5 lid 2 komt te luiden als volgt: 

‘Artikel 5 Financiering en bijdrageheffing 

2. De bijdrage moet door de werkgever aan de stichting worden betaald. De hoogte van de bijdrage 
wordt vastgesteld door partijen, nadat hierover advies is ingewonnen bij het bestuur van de 
stichting.
Met ingang van 1 januari 2012 bedraagt de bijdrage voor de werkgever jaarlijks 0,7% van de som 
van de voor de werknemers van de werkgever vastgestelde heffingsgrondslag.
Bij het bepalen van de bijdrage zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
• de uittredingsleeftijd per geboortejaar;
• de totale populatie (inclusief alle medewerkers die niet in aanmerking komen voor gebruikma-

king van de regeling).
De werknemer die vóór 1 januari 2005 de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt en gebruik maakt van de 
regeling betaalt daarnaast een eigen bijdrage van 2,8%.’ 

1 Stcrt. 2011, nr. 384.
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Dictum II 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012 en heeft geen terugwerkende kracht.

’s-Gravenhage, 19 december 2011

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