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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot
wijziging en gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling tot deelneming
in het bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen
Gezien de aanvraag van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen
namens Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen, Vereniging voor de groothandel in
Zoetwaren, Tabak, en/of Tabaksproducten, Overlegorgaan Groothandels in producten voor de Horeca
en Grootverbruik en CNV Vakmensen.nl, De Unie en Landelijke Belangen Vereniging, daartoe
strekkende, dat de verplichtstelling tot deelneming in de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de
Groothandel in Levensmiddelen, ingevolge de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, wordt gewijzigd en gedeeltelijk wordt ingetrokken voor de in de aanvraag bedoelde
groepen van personen in de bedrijfstak voor de Groothandel in Levensmiddelen;
Gelet op de artikelen 10, eerste lid, artikel 11, derde 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 26 november 1964, nr. 67305, Stcrt. 1964, nr. 232 (laatstelijk gewijzigd bij besluit
van 17 december 2009, Stcrt. 22 december 2009, nr. 20160 ) waarin werd overgegaan tot het verplicht
stellen van de deelneming in de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen.
De verplichtstelling tot deelneming komt na wijziging te luiden als volgt:
″Artikel 1
De deelneming in Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Foodservice en de Groothandel in
Levensmiddelen is verplicht gesteld voor werknemers in de leeftijd van 21 tot 67 jaar die op basis
van een arbeidsovereenkomst in dienst zijn van een natuurlijke of rechtspersoon die zich als
onderneming bezighoudt met de uitoefening van de Groothandel voor de Foodservice en de
Groothandel in Levensmiddelen en/of de Groothandel in Zoetwaren en/of de Groothandel in Tabak
en Tabaksproducten en/of de Groothandel in Bakkerijgrondstoffen en/of de Groothandel in
Aanverwante Producten.
Artikel 2 Werkingssfeer
1. Onder Groothandel voor de Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelenals bedoeld in
artikel 1 wordt verstaan de onderneming:
a. die zich bezig houdt met het kopen en verkopen van goederen en/of diensten (ongeacht de
herkomst, de verpakkingsvorm of verschijningsvorm) uit ten minste acht van de hierna
genoemde 26 groepen; en
b. waarbij de omzet die wordt behaald met het verkopen als bedoeld onder a. hoger is dan
50% van de totale omzet en voor meer dan 50% van de totale omzet bestaat uit het
verkopen aan wederverkopers en/of aan wederverkopers in retailondernemingen en/of aan
verbruikers in horeca- en/of cateringbedrijven; en
c. waarbij de omzet die wordt behaald met het kopen en verkopen als bedoeld onder a. voor
meer dan 50% van de totale omzet bestaat uit de verkoop van goederen uit de hierna
genoemde groepen 1-17 (Food); en
d. waarbij ten minste sprake is van het kopen en verkopen van goederen (ongeacht de
herkomst, de verpakkingsvorm of verschijningsvorm) uit ten minste 5 van de hierna
genoemde groepen 1-17 (Food).
Groepen:
Food (Steeds ongeacht de herkomst, de verpakkingsvorm en de verschijningsvorm (vers,
houdbaar of diepgevroren) tenzij de specifieke groep enige vorm uitsluit, zoals het geval is bij
de groep ″ijs″ en ″diepvriessnacks″.)
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1. Alcoholvrije drank, alle voor consumptie gereed zijnde dranken, waaronder waters,
frisdrank, etc. met uitzondering van zuivel;
2. Zwak alcoholische drank, bijvoorbeeld bier, wijn;
3. Sterk alcoholische drank, bijvoorbeeld gedistilleerd;
4. Tabak en/of tabaksproducten;
5. Brood;
6. Vlees en/of vleeswaren, met uitzondering van wild en gevogelte;
7. Vis;
8. Patisserie;
9. Wild en/of gevogelte;
10. Binnen- en/of buitenlandse kaas;
11. Eieren en/of salades;
12. Conveniencemaaltijden;
13. Zuivel en/of zuivelproducten, bijvoorbeeld dagverse zuivel, melk, boter, en room met
uitzondering van kaas;
14. Aardappelen, groenten en/of fruit (AGF);
15. IJs;
16. Diepvriessnacks;
17. Droge kruidenierswaren (DKW) en/of overige food.
Non-Food
18. Keuken- en/of horeca-apparatuur/meubilair;
19. Bedrijfskleding en/of -textiel;
20. Horeca non-food;
21. Schoonmaak- en/of reinigingsmiddelen;
22. Overige non-food;
Diensten
23. Het instrueren en/of opleiden van personeel werkzaam in de horeca- en/of cateringbranche
en/of de advisering over de bereiding van voeding en/of de advisering over menucalculaties en/of andere exploitatieactiviteiten (bijvoorbeeld verzekeringen) en/of het samenstellen
van menu- en/of wijnkaarten;
24. Het ontwerpen van keuken- en/of horeca- en/of cateringinrichtingen;
25. Het ter beschikking stellen van franchiseformules;
26. De financiering van en/of de verhuur en/of het ter beschikking stellen van goederen
waaronder keuken- en/of horeca-apparatuur/meubilair.
2. Onder Groothandel in Zoetwarenals bedoeld in artikel 1 wordt verstaan de onderneming:
a. die zich bezig houdt met het kopen en verkopen van een assortiment zoetwaren (ongeacht
de herkomst, de verpakkingsvorm of verschijningsvorm) bestaande uit één of meer
artikelen uit de hierna onder A. tot en met E. genoemde groepen; en
b. waarbij de omzet die wordt behaald met het verkopen als bedoeld onder a. hoger is dan
50% van de totale omzet en voor meer dan 50% van de totale omzet bestaat uit het
verkopen aan wederverkopers en/of aan wederverkopers in retailondernemingen en/of aan
verbruikers in horeca- en/of cateringbedrijven.
Groep A: Chocolade
– repen;
– candybars;
– chocolade en/of bonbons;
– dragees;
– seizoenartikelen.
Groep B: Suikerwerk
– drop;
– kauwgum;
– pepermunt en/of dragees;
– overige suikerwerk;
– seizoenartikelen.
Groep C: Biskwie, banket en snijkoek
– biskwie en wafels;
– koekjes;
– chocoladebiskwie;
– stuksartikelen;
– stuksartikelen en/of banket;
– gebak;
– diepvriesgebak;
– snijkoek;
– seizoenartikelen.
Groep D: Hartige versnaperingen
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– pinda’s en/of noten;
– zoute biskwies;
– onderleggers;
– chips en/of frietsticks;
– overige cocktailsnacks.
Groep E: Overige zoetwaren en snoepgoed
– overige zoetwaren (waaronder mede begrepen zoetwaren gemaakt van fruitpuree)
– overig snoepgoed (waaronder mede begrepen snoepgoed gemaakt van fruitpuree)
3. Onder Groothandel in Tabak en Tabaksproductenals bedoeld in artikel 1 wordt verstaan de
onderneming:
a. die zich bezig houdt met het kopen en verkopen van additieven, alle in een gereed
tabaksproduct of aanverwant product aanwezige stoffen of elementen (met inbegrip van
papier, filters, inkt, capsules en kleefstoffen), buitenverpakkingen, elektronische sigaretten,
navulverpakkingen, nicotinehoudende vloeistoffen, pijptabak, pruimtabak, tabak, tabaksproducten, voor roken bestemde kruidenproducten en/of sigaren als bedoeld in de Tabaksen rookwarenwet (wet van 10 maart 1988, laatstelijk gewijzigd per 6 september 2016,
Staatsblad 2016, 175 en 176) (ongeacht de herkomst, de verpakkingsvorm of verschijningsvorm); en
b. waarbij de omzet die wordt behaald met het verkopen als bedoeld onder a. hoger is dan
50% van de totale omzet en voor meer dan 50% bestaat uit het verkopen aan wederverkopers en/of aan wederverkopers in retailondernemingen en/of aan verbruikers in horecaen/of cateringbedrijven.
4. Onder Groothandel in Bakkerijgrondstoffenals bedoeld in artikel 1 wordt verstaan de onderneming:
a. die zich bezig houdt met het kopen en verkopen van bakkerijgrondstoffen (ongeacht de
herkomst, de verpakkingsvorm of verschijningsvorm); en
b. waarbij de omzet die wordt behaald met het verkopen als bedoeld onder a. hoger is dan
50% van de totale omzet en voor meer dan 50% van de totale omzet bestaat uit het
verkopen aan wederverkopers en/of aan verbruikers in horeca- en/of cateringbedrijven
en/of aan wederverkopers in retailondernemingen.
5. Onder Groothandel in Aanverwante Productenals bedoeld in artikel 1 wordt verstaan de
onderneming:
a. die zich bezig houdt met het kopen en verkopen van specerijen en/of vleeswaren en/of
visconserven en/of gedroogde zuidvruchten (ongeacht de herkomst, de verpakkingsvorm of
verschijningsvorm); en
b. waarbij de omzet die wordt behaald met het verkopen als bedoeld onder a. hoger is dan
50% van de totale omzet en voor meer dan 50% bestaat uit het verkopen aan wederverkopers en/of aan verbruikers in horeca- en/of cateringbedrijven en/of aan wederverkopers in
retailondernemingen.
6. Onder het kopen in de zin van dit artikel wordt mede verstaan het verkrijgen van artikelen van
enige andere van de groep deel uitmakende onderneming.
7. Onder het verkopen aan wederverkopers in de zin van dit artikel wordt mede verstaan het
verkopen van artikelen aan instellingen of aan personen, die deze in een door hen gedreven
onderneming aanwenden.
8. Onder kopen en verkopen in de zin van dit artikel wordt mede verstaan kopen en verkopen in
transitovorm.
9. De deelneming in Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Foodservice en de Groothandel
in Levensmiddelen is niet verplicht gesteld voor:
a. werknemers, in dienstbetrekking werkzaam bij coöperatieve verenigingen, welke uitsluitend
werkzaam zijn ten dienste van verbruikcoöperaties;
b. werknemers die op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (wet van 21 december 2000, Staatsblad 2000, nr. 628) verplicht zijn tot deelneming in een ander bedrijfstakpensioenfonds of van dat andere fonds daarvan vrijstelling
hebben gekregen;
c. werknemers die in dienst zijn van een werkgever die op grond van het besluit van 20 maart
2014 (Staatscourant 2014, nr. 8816) verplicht is tot het naleven van de statuten en reglementen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie of van dat fonds
daarvan vrijstelling heeft gekregen;
d. werknemers die in dienst zijn van een werkgever die op grond van het besluit van 3 juni
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2013 (Staatscourant 2013, nr. 15217) verplicht is tot het naleven van de statuten en
reglementen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees of van dat fonds daarvan vrijstelling heeft gekregen;
e. werknemers die in dienst zijn van een werkgever die op grond van het besluit van 9 april
2015 (Staatscourant 2015, nr. 10460) verplicht is tot het naleven van de statuten en
reglementen van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel of van dat fonds daarvan vrijstelling heeft gekregen;
f. de directeur-grootaandeelhouder. Onder de directeur-grootaandeelhouder wordt verstaan:
– de persoonlijk houder van aandelen welke ten minste een tiende deel van het
geplaatste kapitaal van de vennootschap van de werkgever vertegenwoordigen en
waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden; of
– de indirect persoonlijk houder van aandelen welke ten minste een tiende deel van het
geplaatste kapitaal van de vennootschap van de werkgever vertegenwoordigen en
waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden; of
– de houder van certificaten van aandelen, uitgegeven door tussenkomst van een
administratiekantoor waarvan hij voor ten minste een tiende deel in het bestuur
vertegenwoordigd is, welke ten minste een tiende deel van het geplaatste kapitaal van
de vennootschap vertegenwoordigen en aan welke aandelen stemrecht in de algemene
vergadering is verbonden.″
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, 13 februari 2017
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
de Directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes
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