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STAATSCOURANT 
Nr. 3283 

22 maart 

2013 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 

Slagersbedrijf 2013 
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen 

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 maart 
2013 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van be-
palingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Slagersbedrijf 

UAW Nr. 11413 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 

Gelezen het verzoek van het Georganiseerd Overleg Slagersbedrijf namens partijen bij bovengenoemde 
collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van gewijzigde bepalingen 
van deze collectieve arbeidsovereenkomst; 

Partij(en) ter ener zijde: Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS); 

Partij(en) ter andere zijde: FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen. 

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 
1 
 voor 

het Slagersbedrijf wordt met inachtneming van dictum II als volgt gewijzigd: 

A 

De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd: 

Artikel 37 lid 3 komt te luiden: 

‘Artikel 37 Verzekeringsverplichtingen 

3. De werkgever is gehouden ten behoeve van zijn werknemers een verzekering af te sluiten ter reparatie 
van het WGA-hiaat en voor een eenmalige IVA uitkering. De verzekering heeft tot doel een uitkering te 
verlenen bij arbeidsongeschiktheid van verzekerde als aanvulling op de WGA-vervolguitkering of de 
WGA-loonaanvulling door het UWV. De verzekering vult aan tot 70% van het verschil tussen het oude en 
nieuwe loon. Hierbij wordt het oude loon gemaximeerd op het WIA-loon. Een eventuele WW-uitkering 
wordt in mindering gebracht. Bij voldoende benutting van de resterende verdiencapaciteit, zal gedurende 
de overeengekomen periode dat er krachtens deze verzekering een uitkering met een werkloosheids-
component wordt verstrekt, een extra uitkering worden gedaan van 5%. Deze extra uitkering ontvangt 
verzekerde ook gedurende de periode dat hij een loongerelateerde WGA-uitkering ontvangt. 
Komt een werknemer in aanmerking voor een IVA-uitkering dan bestaat er recht op een eenmalige IVA-
uitkering. De hoogte van deze uitkering bedraagt maximaal € 10.000,– bruto bij een fulltime dienstver-
band en naar rato voor parttimers. 
Werknemers nemen verplicht deel aan de aangeboden verzekering. 
Van de premie voor de in dit lid genoemde verzekering mag maximaal 0,58% op het brutoloon van de 
werknemer worden ingehouden. 
De door de werkgever betaalde premie zal per betalingsperiode op het brutoloon van de werknemer 
worden ingehouden. 

 _______________________________________________________________________________  
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De werkgever is vrij in de keuze van de verzekeringsmaatschappij waar hij de verzekering onderbrengt, 
met dien verstande dat de verzekeringspolis tenminste gelijkwaardig dient te zijn aan de door De Amers-
foortse aangeboden polis.’ 

Dictum  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, 19 maart 2013 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
namens deze: 
De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, 
M.H.M. van der Goes. 


