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Tandtechniek
Sociaal Fonds 2014/2016
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van
25 februari 2014 tot wijziging van het besluit tot algemeen
verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve
arbeidsovereenkomst voor de Tandtechniek inzake Sociaal Fonds
UAW Nr. 11531
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelezen het verzoek van Syntrus Achmea Pensioenbeheer namens partijen bij bovengenoemde
collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van gewijzigde
bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;
Partijen ter ener zijde: Branchevereniging Tandtechniek (BTT), Vereniging van Laboratoriumhoudende
Tandtechnici in Nederland (VLHT) en Nederlandse Werkgeversvereniging Tandtechniek (NWVT);
Partijen ter andere zijde: FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen 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 arbeidsovereenkomst voor de Tandtechniek 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 van de CAO komt te luiden als volgt:
‘Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder:
1. werkgever: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, die tandtechnische werkstukken doet
vervaardigen of repareren. Onder tandtechnische werkstukken worden verstaan alle werkstukken
bestemd voor regulering, vervanging of herstel van gebitselementen, zoals kronen, bruggen,
(frame)protheses en regulatieapparatuur;
2. werknemer: degene die tot een werkgever als hiervoor bedoeld in dienstbetrekking staat in de zin
van de sociale werknemersverzekeringen. Niet als werknemer wordt beschouwd degene die niet
belast is met het vervaardigen of repareren van tandtechnische werkstukken én werkzaam is bij een
werkgever, waarbij de bedrijfsactiviteiten zich in hoofdzaak uitstrekken tot andere activiteiten dan het
vervaardigen of repareren van tandtechnische werkstukken;
3. leerling: de werknemer die in het kader van het leerlingwezen een opleiding volgt inzake de
tandtechniek bij het Instituut Vakopleiding Tandtechniek die daartoe een leerovereenkomst heeft
gesloten;
4. Stichting: de Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek;
5. SVGB: de Stichting Vakopleiding Gezondheidstechnische Beroepen te Nieuwegein;
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6. 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 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
Wet financiering sociale verzekeringen op jaarbasis (2014: € 51.414,–) blijft buiten aanmerking voor de
toepassing van deze regeling. 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 voor het
functieniveau geldende normale arbeidsduur in de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst dan wel, indien er geen collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is, de voor het
functieniveau geldende bij de werkgever gebruikelijke normale arbeidsduur, waarbij het maximum
uurloon op vijf cijfers achter de komma wordt afgerond. Het voor een werknemer maximum
premieloon wordt berekend door het in het kalenderjaar werkelijk aantal gewerkte uren te vermenigvuldigen met het maximum uurloon.’
Artikel 7 van de CAO komt te luiden als volgt:
‘Artikel 7 Premie
De werkgever is verplicht jaarlijks aan de Stichting af te dragen een door de Stichting te bepalen
percentage van het premieplichtig loon van alle werknemers in de onderneming. Deze premie is
vastgesteld op 0,7%. Ingaande het jaar 2013 is de premie verlaagd naar 0,4%.’
Artikel 1 van het Reglement van de Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek komt te
luiden als volgt:
‘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 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
Wet financiering sociale verzekeringen op jaarbasis (2014: € 51.414) blijft buiten aanmerking voor de
toepassing van deze regeling. 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 voor het
functieniveau geldende normale arbeidsduur in de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst dan wel, indien er geen collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is, de voor het
functieniveau geldende bij de werkgever gebruikelijke normale arbeidsduur, waarbij het maximum
uurloon op vijf cijfers achter de komma naar boven wordt afgerond. Het voor een werknemer
maximum premieloon wordt berekend door het in het kalenderjaar werkelijk aantal gewerkte uren te
vermenigvuldigen met het maximum uurloon.’
Artikel 2 van het Reglement van de Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek komt te
luiden als volgt:
‘Artikel 2 Premie
1. De hoogte van de bijdrage als bedoeld in artikel 4 lid 1 sub b van de statuten, is een voor elk jaar
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door het bestuur vast te stellen percentage van het premieplichtig loon van alle werknemers.
Deze premie is vastgesteld op 0,7%. Ingaande het jaar 2013 is de premie verlaagd naar 0,4%.
De werkgever is verplicht deze premie aan de Stichting te voldoen.
2. De Stichting brengt de premie per boekjaar aan de werkgever in rekening op basis van door of
namens de werkgever voor iedere werknemer afzonderlijk verstrekte loonopgaven. De Stichting
deelt het te betalen bedrag van de premie en de termijn waarbinnen de betaling dient te geschieden, schriftelijk aan de werkgever mee.
3. Betaling van de premie vindt plaats in gelijke kwartaaltermijnen, waarbij het vervallen bedrag
steeds op de eerste van het desbetreffende kwartaal in het bezit van de administrateur dient te zijn.
In afwijking van het voorgaande wordt een vordering in haar geheel opeisbaar, indien de werkgever ten aanzien van de betaling van een der termijnen in gebreke is.
Voor werkgevers die dit wensen kan betaling van de premie ook plaatsvinden in gelijke maandtermijnen, die steeds vervallen per de eerste van de maand, mits die werkgevers de administrateur
machtigen tot maandelijkse afschrijving van de vervallen termijnen van hun rekening over te gaan.
4. Het in de vorige volzin bepaalde vervalt, indien op de rekening van de werkgever niet voldoende
saldo aanwezig is om de afschrijving te realiseren, zodat het bepaalde in de eerste en tweede
volzin van dit lid ten aanzien van die werkgever weer van toepassing is.
De betaalde premie zal worden verrekend met de premie die door de werkgever over het desbetreffende kalenderjaar op basis van de loonopgaven over dat kalenderjaar verschuldigd is.
5. De werkgever, die nalaat de premie binnen de gestelde termijn te betalen, is voor elke maand
verzuim rente verschuldigd ter hoogte van de alsdan geldende wettelijke rente, bedoeld in artikel
6:119 BW, tenzij het bestuur daarvan geheel of gedeeltelijk ontheffing verleent.
6. Voorts zijn in geval van nalatigheid aan de Stichting verschuldigd alle kosten die door de Stichting
zijn gemaakt ter invordering van niet tijdig betaalde premies en van de rente bedoeld in het vierde
lid.’

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, 25 februari 2014
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes
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