Contractcateringbranche
Vrijwillig Vervroegd Uittreden 2003/2008
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID
BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID VAN 24 OKTOBER 2003 TOT WIJZIGING
VAN HET BESLUIT TOT VERBINDENDVERKLARING VAN
BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE
ARBEIDSOVEREENKOMST VRIJWILLIG VERVROEGD
UITTREDEN VOOR DE CONTRACTCATERINGBRANCHE
AI Nr. 10012
Bijvoegsel Stcrt. d.d. 28 oktober 2003, nr. 208
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelezen het verzoek van de Stichting Contractcatering namens partijen
bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van gewijzigde bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;
Partij(en) te ener zijde: Veneca;
Partij(en) te anderer zijde: FNV Horecabond, CNV Bedrijvenbond en de
Unie.
Besluit:
Dictum I
Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de
collectieve arbeidsovereenkomst Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor de
Contractcateringbranche1) wordt met inachtneming van dicta II en III als
volgt gewijzigd:
De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:

) Stcrt. 2003, nr. 130; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 25-9-2003 (Stcrt. 2003, nr.
190).
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Sdu Uitgevers, ’s-Gravenhage 2003
CAO2428

CAO100122003
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Artikel 5 van de CAO komt te luiden:
,,Artikel 5
Hoogte van de uitkering
a. Hoogte voltijd VUT-uitkering
1. De uitkering op grond van deze CAO wordt beschouwd als een
aanvulling op de uitkering ingevolge de vroegpensioenregeling.
Onder vroegpensioenregeling wordt tevens verstaan de uitkering,
voorzover daarop wel recht bestaat, maar dat recht vanaf de eerste dag van de maand waarin de werknemer aanspraak kan
maken op een uitkering krachtens de vroegpensioenregeling, niet
te gelde wordt gemaakt.
2. De uitkering ingevolge de vroegpensioenregeling wordt aangevuld tot 75% van de grondslag als bedoeld in artikel 5 van het
reglement.
3. Voor elk vol jaar dat de werknemer later uittreedt dan de datum,
waarop hij formeel aan de voorwaarden voor het recht op uittreding voldoet, zoals bedoeld in artikel 4, wordt het percentage,
genoemd in lid 2, verhoogd met 5% tot 100.
4. De uitkering ingevolge deze CAO zal, gelijktijdig aan de datum
van de algemene loonsverhoging op grond van de CAO voor de
Contractcateringbranche, worden geïndexeerd op basis van de
consumentenprijsindex alle huishoudens afgeleid (CPI afgeleid)
doch tot ten hoogste de indexatie conform de loonsverhoging in
de CAO voor de Contractcateringbranche.
Als referteperiode voor de CPI afgeleid wordt genomen de periode die ligt tussen de loonsverhoging op grond van de CAO
voor de Contractcateringbranche en de datum van de loonsverhoging die aan de laatste loonsverhoging voorafging.
b. Hoogte deeltijd VUT-uitkering
Voor de deelnemer die van zijn recht op uitkering slechts gedeeltelijk gebruik maakt wordt de uitkering zoals die onder a is berekend
(dus 75% van de pensioengrondslag minus het (fictieve) recht op
vroegpensioen) vermenigvuldigd met een deeltijdfactor, waarvan de
teller wordt gevormd door het aantal uren, dat de deelnemer van de
regeling gebruik maakt en de noemer door het aantal uren, dat hij
gemiddeld werkzaam was in de 52 weken voorafgaande aan zijn
deelnemerschap.
De deeltijdfactor moet groter zijn dan nul.
c. Hoogte uitkering van deelnemer die een gedeeltelijke sv-uitkering
heeft
1. Voor de deelnemer, die recht heeft op een gedeeltelijke svuitkering en die volledig van de regeling gebruik maakt, wordt
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de uitkering, zoals die onder a is berekend verminderd met de
sv-uitkering.
2. Voor de deelnemer, die recht heeft op een gedeeltelijke svuitkering en die gedeeltelijk gebruik maakt van de regeling,
wordt de uitkering zoals die onder a is berekend verminderd met
de sv-uitkering en vervolgens vermenigvuldigd met de deeltijdfactor als bedoeld onder b.
d. Voor de deelnemer die reeds vóór 1 juli 2003 in het genot was
van een uitkering op grond van de regeling, geldt dat de
uitkeringshoogte en de uitkeringsgrondslag gehandhaafd blijven
op de bepalingen te dezer zake zoals deze golden in de CAO van
voor 1 juli 2003.’’
Artikel 5 van het VUT-reglement komt te luiden:
,,Artikel 5
Uitkeringsgrondslag
Als grondslag voor de uitkering geldt het gemiddelde van de som van
de pensioengrondslagen inclusief de verhogingen zoals die van 1 januari
1993 tot 1 januari van het jaar waarin men uittreedt door de Stichting
Bedrijfspensioenfonds voor het Horecabedrijf voor de werknemer zijn
vastgesteld verhoogd met de ontwikkeling van de lonen op grond van de
Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Contractcateringbranche vanaf
1 januari van het jaar waarin men uittreedt tot de datum waarop de VUTuitkering ingaat.
De grondslag voor de uitkering bedraagt ten hoogste het maximum dagloon ingevolge de ziektewet.’’
Artikel 6 van het VUT-reglement komt te luiden:
,,Artikel 6
Hoogte van de uitkering
A. Hoogte voltijd VUT-uitkering
1. De uitkering op grond van deze CAO wordt beschouwd als een
aanvulling op de uitkering ingevolge de vroegpensioenregeling.
Onder vroegpensioenregeling wordt tevens verstaan de uitkering,
voorzover daarop wel recht bestaat, maar dat recht vanaf de eerste dag van de maand waarin de werknemer aanspraak kan
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maken op een uitkering krachtens de vroegpensioenregeling, niet
te gelde wordt gemaakt.
2. De uitkering ingevolge de vroegpensioenregeling wordt aangevuld tot 75% van de grondslag als bedoeld in artikel 5 van het
reglement.
3. Voor elk vol jaar dat de werknemer later uittreedt dan de datum,
waarop hij formeel aan de voorwaarden voor het recht op uittreding voldoet, zoals bedoeld in artikel 3, wordt het percentage,
genoemd in lid 2, verhoogd met 5% met een maximum van 100.
4. De uitkering ingevolge deze CAO zal, gelijktijdig aan de datum
van de algemene loonsverhoging op grond van de CAO voor de
Contractcateringbranche, worden geïndexeerd op basis van de
consumentenprijsindex alle huishoudens afgeleid (CPI afgeleid)
doch tot ten hoogste de indexatie conform de loonsverhoging in
de CAO voor de Contractcateringbranche.
Als referteperiode voor de CPI afgeleid wordt genomen de periode die ligt tussen de loonsverhoging op grond van de CAO
voor de Contractcateringbranche en de datum van de loonsverhoging die aan de laatste loonsverhoging voorafging.
B. Hoogte deeltijd VUT-uitkering
Voor de deelnemer die van zijn recht op uitkering slechts gedeeltelijk gebruik maakt wordt de uitkering zoals die onder a is berekend
(dus 75% van de pensioengrondslag minus het (fictieve) recht op
vroegpensioen) vermenigvuldigd met een deeltijdfactor, waarvan de
teller wordt gevormd door het aantal uren, dat de deelnemer van de
regeling gebruik maakt en de noemer door het aantal uren, dat hij
gemiddeld werkzaam was in de 52 weken voorafgaande aan zijn
deelnemerschap.
De deeltijdfactor moet groter zijn dan nul.
C. Hoogte uitkering van deelnemer die een gedeeltelijke sv-uitkering
heeft
1. Voor de deelnemer, die recht heeft op een gedeeltelijke svuitkering en die volledig van de regeling gebruik maakt, wordt
de uitkering, zoals die onder a is berekend verminderd met de
sv-uitkering.
2. Voor de deelnemer, die recht heeft op een gedeeltelijke svuitkering en die gedeeltelijk gebruik maakt van de regeling,
wordt de uitkering zoals die onder a is berekend verminderd met
de sv-uitkering en vervolgens vermenigvuldigd met de deeltijdfactor als bedoeld onder b.
D. Voor de deelnemer die reeds vóór 1 juli 2003 in het genot was van
een uitkering op grond van de regeling, geldt dat de uitkeringshoogte
en de uitkeringsgrondslag gehandhaafd blijven op de bepalingen te
dezer zake zoals deze golden in de CAO van voor 1 juli 2003.’’
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Dictum II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen
terugwerkende kracht.
Dictum III
Dit besluit zal in een bijvoegsel bij de Staatscourant worden geplaatst.
Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.
’s-Gravenhage, 24 oktober 2003
De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
Namens de Minister:
de wnd. Directeur uitvoeringstaken, Juridische Zaken en
Beleidsinformatie van de Arbeidsinspectie,
Mr. M.H.M. van der Goes
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