Aardappelen, Groenten en Fruit, Groothandel in
Groothandelsfonds 2008/2012
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID
BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID VAN 14 MEI 2008 TOT WIJZIGING VAN
HET BESLUIT TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING
VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE
ARBEIDSOVEREENKOMST INZAKE
AGF-GROOTHANDELSFONDS
UAW Nr. 10775
Bijvoegsel Stcrt. d.d. 16-05-2008, nr. 92
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelezen het verzoek van Syntrus Achmea namens partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van gewijzigde bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;
Partij(en) te ener zijde: Frugi Venta en de Nederlandse Aardappel Organisatie;
Partij(en) te anderer zijde: FNV Bondgenoten, Dienstenbond CNV en
RMU Werknemers.
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 inzake AGF-Groothandelsfonds1) wordt
met inachtneming van dicta II en III als volgt gewijzigd:
A
De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:

) Stcrt. 2008, nr. 15.

1

Sdu Uitgevers, ’s-Gravenhage 2008
CAO3279

CAO107752008

1

Artikel 7 komt te luiden:
,,Artikel 7
Bijdrage
De werkgever is verplicht aan de Stichting af te dragen het door de
Stichting te bepalen percentage van het op de werknemers betrekking
hebbende vaste salaris in geld inclusief de vakantietoeslag en de vaste
eindejaarsuitkering met als maximum het voor de werknemer geldende
maximum premiedagloon ingevolge de Werkloosheidswet over het lopende kalenderjaar. De bijdrage is voor de jaren 2008 tot en met 2012
vastgesteld op 0,2%.
In afwijking van artikel 1, lid 3, wordt in dit artikel onder ,,werknemer’’
verstaan: iedere werknemer tussen de 22 en 62 jaar die krachtens een
arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 Burgerlijk Wetboek,
werkzaamheden ten behoeve van de werkgever verricht, met uitzondering van de werknemer die voor bepaalde tijd korter dan drie maanden
is aangenomen.’’
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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, 14 mei 2008
De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
Namens deze,
De directeur Uitvoeringstaken
Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
Mr. M. H. M. van der Goes.
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