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Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot
wijziging en gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling tot deelneming
in het bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustie
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Gezien de aanvragen van Syntrus Achmea namens de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie VBZ, FNV, CNV Vakmensen en De Unie, Vakbond voor Industrie en Dienstverlening, daartoe
strekkende dat de deelneming in de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie,
ingevolge de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, zodanig wordt
gewijzigd dat voor de in deze aanvraag bedoelde groepen van personen in de bedrijfstak voor de
Zoetwarenindustrie de pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd en zodanig gedeeltelijk wordt ingetrokken
dat de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds aansluit bij de statutaire werkingssfeer van de
betrokken werkgeversorganisatie;
Overwegende,
dat tegen de aanvraag tot wijziging van de verplichtstelling zienswijzen zijn ingebracht door ADM
Cocoa B.V. die zich richten tegen de statuten van de bij het bedrijfstakpensioenfonds betrokken
werkgeversorganisatie, de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie VBZ. ADM Cocoa B.V.
stelt niet de mogelijkheid te hebben om (via het lidmaatschap van de werkgeversorganisatie) mee te
beslissen over de inhoud van de pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds voor de
Zoetwarenindustrie. Gelet hierop kan de verplichtstelling zich volgens ADM Cocoa B.V. niet tot ADM
Cocoa B.V. uitstrekken en verzoekt ADM Cocoa B.V. de bij het bedrijfstakpensioenfonds betrokken
partijen om de verplichtstelling zodanig te wijzigen dat ADM Cocoa B.V. niet onder de verplichtstelling
valt, dan wel, secundair de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de verplichtstelling als
zodanig ambtshalve te wijzigen.
Overwegende,
dat partijen naar aanleiding van de zienswijzen van ADM Cocoa B.V. een aanvraag tot gedeeltelijke
intrekking van de verplichtstelling hebben ingediend, waarmee de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds in overeenstemming wordt gebracht met de statutaire werkingssfeer van de betrokken
werkgeversorganisatie. Deze aanvraag tot gedeeltelijke intrekking heeft ter visie gelegen door middel
van publicatie in de Staatscourant en hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend. Genoemde zienswijzen vormen derhalve geen beletsel meer om gelijktijdig met de gedeeltelijke intrekking tot wijziging
van de verplichtstelling over te gaan.
Gelet op de artikelen 10, eerste lid, 11, derde lid, en 16 van de Wet verplichte deelneming in een
bedrijfstakpensioenfonds 2000;
Gezien het overleg met De Nederlandsche Bank;
BESLUIT:

I
Wijzigt en trekt gedeeltelijk in het besluit van 8 mei 1963, nr. 36617, Stcrt. 1963, nr. 97 (laatstelijk
gewijzigd bij besluit van 13 december 2010, Stcrt. 2010, nr. 20454) waarin werd overgegaan tot het
verplicht stellen van de deelneming in de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie.
De verplichtstelling tot deelneming komt na de wijziging en gedeeltelijke intrekking te luiden als volgt:
″De deelneming in de Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie is verplicht
gesteld voor:
– De werknemers tot en met 66 jaar die geboren zijn voor 1 januari 1950, op of na 1 januari 2006
nieuw in dienst zijn getreden van een onderneming behorende tot de Zoetwarenindustrie. Een
werknemer die de 67-jarige leeftijd bereikt, wordt geacht deze leeftijd te bereiken op de eerste
dag van de maand waarin de betreffende leeftijd wordt bereikt.
– De werknemers tot en met 66 jaar die geboren zijn op of na 1 januari 1950, in dienst zijn van
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een onderneming behorende tot de Zoetwarenindustrie. Een werknemer die de 67-jarige
leeftijd bereikt, wordt geacht deze leeftijd te bereiken op de eerste dag van de maand waarin de
betreffende leeftijd wordt bereikt.
– De werknemers die geboren zijn voor 1 januari 1950 en die reeds voor 1 januari 2006 werkzaam
zijn in de Zoetwarenindustrie met dien verstande dat de werknemer, die in enig jaar 65-jarige
leeftijd bereikt, wordt geacht deze leeftijd te bereiken op de eerste dag van de maand waarin de
betreffende leeftijd wordt bereikt.
Onder een onderneming in de Zoetwarenindustrie wordt verstaan:
1) iedere onderneming in Nederland die uitsluitend of in hoofdzaak:
a. fabrieksmatig bloem en/of andere grondstoffen tot beschuit, toast, knäckebröd, biscuit,
biscuitfiguren, koekjes, banket, koek en wafels verwerkt, ongeacht de soort;
b. fabrieksmatig de producten onder a. genoemd vervaardigt door een vorm van samenvoeging (assemblage) van delen van de onder a. genoemde producten, al dan niet met
toevoeging van vulling;
c. fabrieksmatig rijstkoeken en rijstwafels vervaardigt;
d. fabrieksmatig producten vervaardigt, welke naar de aard der verwerkte grondstoffen en/of
de wijze van verwerking van de grondstoffen vergelijkbaar zijn met de producten, vermeld
onder a, b en c;
e. aan één of meer van de onder a tot en met d genoemde ondernemingen uitsluitend of in
hoofdzaak diensten verleent en die tezamen een economische eenheid vormen. Onder
diensten wordt verstaan: inpakhandelingen, (technisch) onderhoud, verkoop, administratie,
management- en beheeractiviteiten, schoonmaakwerkzaamheden en distributie;
f. fabrieksmatig suikerwerken vervaardigt;
g. fabrieksmatig dropartikelen vervaardigt;
h. fabrieksmatig cacaomassa, cacaopoeder, cacaoboter, chocolademassa of couverture
verwerkt ter vervaardiging van al of niet gevulde chocoladeartikelen, inclusief boterhamstrooisels en pasta’s
2) een onderneming wordt geacht zich in hoofdzaak met de onder 1) genoemde werkzaamheden
bezig te houden indien het aantal werknemers op jaarbasis dat bij deze werkzaamheden,
gemeten in arbeidsuren, betrokken is, groter is dan het aantal werknemers betrokken bij
eventuele andere activiteiten van de onderneming.
De verplichting tot de deelneming geldt niet voor stagiaires en vakantiewerkers in dienst van een
onderneming in de Zoetwarenindustrie.″
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, 28 augustus 2015
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
de Directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes
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