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2015

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot
wijziging van de verplichtstelling tot deelneming in het
bedrijfstakpensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gezien de aanvraag van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel
namens Frugi Venta, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en de Reformatisch Maatschappelijke
Unie (RMU), daartoe strekkende, dat de verplichtstelling tot deelneming in de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel, 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 groothandel in groenten of fruit;
Gelet op de artikelen 10, eerste lid en 16 van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000;
Gezien het overleg met De Nederlandsche Bank;
BESLUIT:
I. Wijzigt het besluit van 29 oktober 1964, nr. 67225, Stcrt. 1964, nr. 212 (laatstelijk gewijzigd bij besluit
van 26 februari 2014, Stcrt. 2014, nr. 6064) waarin werd overgegaan tot het verplicht stellen van de
deelneming in de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel.
De verplichtstelling tot deelneming komt na wijziging te luiden als volgt:
‘De deelneming in de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel is verplicht gesteld voor werknemers geboren voor 1 januari 1960 en voor werknemers van 21 jaar
en ouder, een en ander tot en met de 66-jarige leeftijd, in dienstbetrekking werkzaam in ondernemingen, waarin wordt uitgeoefend:
A. de groothandel, het bedrijf van commissionair, of het bedrijf van tussenpersoon in aardappelen,
groenten of fruit, wordende ten deze verstaan onder:
– groothandel in aardappelen, groenten of fruit:
a. het bedrijf van het kopen van aardappelen - met uitzondering van pootaardappelen -, groenten
of fruit en het verkopen daarvan aan wederverkopers of - tenzij dit geschiedt in verband met de
verkoop aan particulieren - aan instellingen of aan personen, die het gekochte in een door hen
gedreven onderneming aanwenden, een en ander al dan niet tezamen met het sorteren en
verpakken van deze producten;
b. het bedrijf waarin verse groenten en fruit worden gekocht en vervolgens worden gesneden,
schoongemaakt en al of niet gemengd in kleinverpakking worden geleverd aan de detailhandel,
distributiecentrales, groothandel, horeca, grootverbruik en instellingen in binnen- en buitenland;
c. het bedrijf van het kopen van pootaardappelen en het verkopen daarvan aan wederverkopers
of aan personen, die het gekochte in een door hen gedreven onderneming aanwenden, met
inbegrip van het verkopen van pootaardappelen aan particulieren, een en ander al dan niet
tezamen met het sorteren en verpakken van pootaardappelen;
d. fustcentrales en transportploegen.
– bedrijf van commissionair in aardappelen, groenten of fruit: het bedrijf van het op eigen naam
sluiten van koop- en verkoopovereenkomsten met betrekking tot aardappelen, groenten of fruit,
voor rekening van derden;
– bedrijf van tussenpersoon in aardappelen, groenten of fruit: het bedrijf van het op naam van
anderen sluiten van koop- en verkoopovereenkomsten met betrekking tot aardappelen, groenten
of fruit, of van het anders dan door de veiling bemiddelen bij het tot stand komen van zodanige
koop- of verkoopovereenkomsten;
aardappelen: alle aardappelen, ongeacht het doel waarvoor zij bestemd zijn;
groenten: verse groenten (waaronder mede te verstaan groen geoogste landbouwpeulvruchten,
uien en eetbare zwammen), en verduurzaamde groenten, voor zover deze naast verse groenten
worden verhandeld;
fruit: vers fruit, en verduurzaamd fruit, vijgen of dadels, een en ander voor zover deze naast vers
fruit worden verhandeld;
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fustcentrale: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die ten behoeve van ondernemingen, waarin
wordt uitgeoefend de groothandel, het bedrijf van commissionair of het bedrijf van tussenpersoon
in aardappelen, groenten of fruit, zich behoudt met het op een centrale plaats in ontvangst nemen
van door genoemde ondernemingen in omloop gebrachte meermalige fust en met het inleveren of
doen inleveren van dit fust bij de eigenaren
transportploeg: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die ten behoeve van ondernemingen,
waarin wordt uitgeoefend de groothandel, het bedrijf van commissionair of het bedrijf van
tussenpersoon in aardappelen, groenten en fruit, werkzaamheden verricht van het laden en/of
lossen, al dan niet gecombineerd met het sorteren en/of verpakken, van de door bedoelde
ondernemingen verhandelde producten, met uitzondering van de veilingen van groenten en/of
fruit Met dien verstande, dat de verplichtstelling niet geldt ten aanzien van:
a. de werknemers, die niet werkzaam zijn ten behoeve van de groothandel, het bedrijf van
commissionair of het bedrijf van tussenpersoon in aardappelen, groenten of fruit;
b. de werknemers, die werkzaam zijn ten behoeve van de import van of de aanvoer-, transitoof
driehoekshandel in aardappelen, groenten of fruit;
c. de werknemers, die werkzaam zijn bij specifieke fruitpachters;
d. de werknemers, werkzaam bij:
1. de Nationale Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging voor Land- en Tuinbouw g.a.
‘Cebeco’, te Rotterdam;
2. de Coöperatieve Centrale Landbouwvereniging ‘De Handels-raad van de A.B.T.B.’ g.a., te
Arnhem;
3. de Coöperatieve Centrale Landbouw In- en Verkoopvereniging g.a. (C.I.V.) te Rotterdam;
4. de Coöperatieve Centrale Vereniging ‘Landbouwbelang’ g.a., te Roermond;
5. de Coöperatieve Handelsvereniging van de N.C.B. g.a. ‘C.H.V.’, te Veghel;
6. de Centrale Coöperatieve L.T.B., te Haarlem;
e. de werknemers, werkzaam bij de ondernemingen, die op 30 juni 1964 lid waren van de onder
d, sub 1 tot en met 6, genoemde centrale organisaties en/of van de Centrale Vereniging voor de
Co-operatieve Handel;
f. de werknemers, die krachtens de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds 2000 (21 december 2000, Stb. 2000, 628) reeds tot deelneming in een ander
bedrijfspensioenfonds verplicht zijn;
B. de groothandel, respectievelijk het bedrijf van tussenpersoon in eieren, wordende ten deze
verstaan onder:
groothandel in eieren:
a. het bedrijf van het kopen van eieren en het verkopen daarvan aan wederverkopers of -tenzij dit
geschiedt in verband met het verkopen aan particulieren – aan instellingen of aan personen,
die het gekochte in een door hen gedreven onderneming aanwenden;
b. het in het kader van de exploitatie van een filiaalonderneming kopen en via een of meer
centrale magazijnen over de filialen distribueren van eieren, indien de onderneming ten minste
tien filialen omvat;
c. de eiproductenfabricage.
Onder groothandel in eieren wordt niet verstaan de aanvoer-, transito- en driehoekshandel in
eieren.
het bedrijf van tussenpersoon in eieren: het bedrijf van het op naam van anderen sluiten van koopen verkoopovereenkomsten met betrekking tot eieren, of van het, anders dan door het houden van
veilingen, bemiddelen bij het tot stand komen van zodanige koop- en verkoopovereenkomsten;
Onder het bedrijf van tussenpersoon in eieren wordt niet verstaan het bedrijf van tussenpersoon
op het terrein van de aanvoer-, transito- en driehoekshandel.
eieren: kippen- en eendeneieren, alsmede eiproducten;
Deze verplichtstelling niet geldt ten aanzien van:
a. de werknemers, die niet werkzaam zijn ten behoeve van de groothandel, respectievelijk het
bedrijf van tussenpersoon in eieren;
b. de werknemers, werkzaam ten behoeve van het bedrijf van eierenverzamelaar;
c. de werknemers, in dienstbetrekking werkzaam bij:
1. de Coöperatieve Roermondsche Eiermijn G.A., te Roermond;
2. de Coöperatieve Venlose Veilingvereniging G.A., te Venlo;
3. de Coöperatieve Vereniging ‘Oostelijk Pluimvee-Coöperatie’ G.A., te EnschedeCoevordenZelhem;
4. de Noord Nederlandse Coöperatieve Eierhandel G.A., N.N.C., te Groningen;
5. de Coöperatieve Eierveiling van de A.B.T.B. G.A., te Arnhem.
d. de werknemers, die krachtens de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds reeds tot deelneming in een ander bedrijfspensioenfonds verplicht zijn;
wordende ten deze verstaan onder het bedrijf van eierenverzamelaar het bedrijf van het kopen
en/of verzamelen van eieren rechtstreeks van pluimveehoudersbedrijven dan wel van het
kopen van eieren van andere verzamelaars teneinde die aan handelaren of andere verzamelaars te verkopen;
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C. de groothandel in kaas, wordende te deze verstaan onder:
Groothandel in kaas: de particuliere onderneming – waaronder niet worden verstaan de coöperatieve ondernemingen – waarin uitsluitend of in hoofdzaak de groothandel in kaas wordt uitgeoefend, zijnde:
1. het bedrijf van het kopen en verkopen van kaas aan anderen dan consumenten met dien
verstande, dat onder consumenten niet worden verstaan instellingen of personen, die het
gekochte in een door hen gedreven onderneming aanwenden;
2. het bedrijf van tussenpersoon in kaas;
3. het bedrijf, dat voor rekening van derden kaas opslaat en gedurende bepaalde tijd verzorgt;
4. het bedrijf, waarin smeltkaas, smeltkaasproducten, poederkaas of geraspte kaas worden bereid
en/of verhandeld;
5. het bedrijf dat ten behoeve van derden kaas verpakt.’
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, 9 april 2015
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
de Directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes
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