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MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 

17 december 2015 tot wijziging van het besluit tot algemeen 

verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve 

arbeidsovereenkomst voor de Vishandel inzake Sociaal Fonds

UAW Nr. 11709

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van Stichting Centrum voor Kennis en Ontwikkeling namens partijen bij bovenge-
noemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van 
gewijzigde bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;

Partij(en) ter ener zijde: het Verbond van de Nederlandse Visdetailhandel en Centrale Ambulante 
Handel;

Partij(en) ter andere zijde: CNV Vakmensen.

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 voor de Vishandel 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 

Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:

Begripsbepalingen

In deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder:
1. de vishandel: de onderneming waarin vis, visproducten, schaal- en/of schelpdieren worden verkocht 
aan een eindverbruiker (consument, horeca, instellingen).
Op het verkooppunt kan een te onderscheiden gedeelte zijn, waar bedrijfsmatig en dienstverlenend 
dranken, spijzen en/of maaltijden voor gebruik ter plaatse wordt geserveerd;
2. werkgever: 
a. de onderneming waarin uitsluitend of in hoofdzaak de vishandel wordt uitgeoefend;
b. de onderneming met een afdeling waarin uitsluitend of in hoofdzaak de vishandel wordt uitgeoe-

fend, indien in deze afdeling meer dan de helft van het totale aantal werknemers werkzaam is, 
tenzij voor die gehele onderneming een CAO van kracht is, welke is geregistreerd bij het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

1 Stcrt. 25 maart 2014, nr. 5223;
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3. werknemer: degene die tot een werkgever als genoemd in dienstbetrekking staat in de zin van de 
sociale werknemersverzekering, met uitzondering van degene die werkzaam is in een onderneming als 
bedoeld in lid 2 sub b en niet uitsluitend of in hoofdzaak belast is met werkzaamheden ten behoeve 
van de betreffende afdeling;
4. Stichting: de Stichting Sociaal Fonds Vishandel;
5. premieplichtig loon: het loon in de zin van hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzeke-
ringen, 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 werkne-

mer de 67-jarige leeftijd bereikt;
d. uitkeringen uit levensloop.
Het loon dat meer heeft bedragen dan het voor het betreffende jaar geldende maximum premieloon 
als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen, 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 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 arbeidsuur, 
waarbij het maximum uurloon op vijf cijfers achter de komma wordt afgerond.

BIJLAGE I. STATUTEN VAN DE STICHTING SOCIAAL FONDS VISHANDEL 

Artikel 1 

Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:

Naam en zetel

1. De Stichting draagt de naam:
‘Stichting Sociaal Fonds Vishandel’.

2. De Stichting is gevestigd te Ede.

Artikel 11 

Artikel 11 wordt gewijzigd als volgt:

Statutenwijziging en ontbinding

1. Besluiten tot wijziging van de statuten, alsook een besluit tot ontbinding van de Stichting kunnen 
alleen door het bestuur worden genomen in een bijzonderlijk daartoe uitgeschreven vergadering, 
waar ten minste drie bestuursleden aanwezig zijn, en indien ten minste twee/derde van de ter 
vergadering uitgebrachte geldige stemmen zich daarvóór verklaart.

2. Voorstellen tot ontbinding van de Stichting worden niet in behandeling genomen dan nadat 
daarover schriftelijk advies is ingewonnen van de in artikel 5, eerste lid, genoemde organisaties. 
Voor het uitbrengen van deze adviezen moet een termijn van minstens één maand worden 
gegeven.

3. Het bestuur zal binnen twee weken na het verlijden van een akte van statutenwijziging een 
authentiek afschrift van die akte voor een ieder ter inzage neerleggen ter griffie van de rechtbank, 
sector kanton te Arnhem.
Iedere bestuurder is bevoegd de akte van statutenwijziging te tekenen.

Artikel 12 

Artikel 12 wordt gewijzigd als volgt:

Reglementen

1. Het bestuur stelt een of meer reglementen vast waarin bepalingen worden opgenomen omtrent de 
vaststelling en invordering van de door de werkgevers verschuldigde bijdragen, alsmede de wijze 
waarop de doelstelling zal worden gerealiseerd.
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2. Het bestuur is bevoegd tot wijziging van de reglementen.
3. Bepalingen in de reglementen welke in strijd zijn met deze statuten zijn nietig.
4. De reglementen, alsmede wijzigingen in de reglementen treden niet in werking alvorens een door 

het bestuur ondertekend exemplaar houdende de volledige tekst van het desbetreffende reglement 
of ingeval van wijziging de volledige tekst van die wijziging, voor een ieder ter inzage is neerge-
legd ter griffie van de rechtbank, sector kanton te Arnhem.

BIJLAGE II. REGLEMENT VAN DE STICHTING SOCIAAL FONDS VISHANDEL 

Artikel 1 

Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:

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 werkne-

mer de 67-jarige leeftijd bereikt;
d. uitkeringen uit levensloop.
Het loon dat meer heeft bedragen dan het voor het betreffende jaar geldende maximum premieloon 
als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen, 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 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.

Dictum II 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 en heeft geen terugwerkende kracht.

’s-Gravenhage, 17 december 2015

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