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ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE
BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE

ARBEIDSOVEREENKOMST VERVROEGD UITTREDEN VOOR
HET BAKKERSBEDRIJF

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelezen het verzoek van het Georganiseerd Overleg Bakkersbedrijf
namens de Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemers-
vereniging en de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij als partijen
te ener zijde mede namens FNV Bondgenoten en CNV BedrijvenBond
als partijen te anderer zijde bij de collectieve arbeidsovereenkomst Ver-
vroegd Uittreden voor het Bakkersbedrijf, strekkende tot algemeen ver-
bindendverklaring van gewijzigde bepalingen van deze collectieve ar-
beidsovereenkomst;

Overwegende,

dat de wijziging van genoemde collectieve arbeidsovereenkomst in wer-
king is getreden;

dat van het verzoek tot algemeen verbindendverklaring mededeling is
gedaan in de Staatscourant;

dat naar aanleiding van dit verzoek geen schriftelijke bedenkingen zijn
ingebracht;

dat de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst gelden voor
een belangrijke meerderheid van de in de bedrijfstak werkzame perso-
nen;

Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend
en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeids-
overeenkomsten;

Sdu Uitgevers, ’s-Gravenhage 2002 CAO97232002
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Besluit:

I. Trekt in zijn besluit van 1 februari 1999 (Stcrt 1999, nr. 24), voor
zover daarin werd overgegaan tot het algemeen verbindendverklaren van
artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst Vervroegd Uittreden
voor het Bakkersbedrijf, zulks met inachtneming van hetgeen onder VI
en VII is bepaald;

II. Verklaart algemeen verbindend tot en met 31 december 2002 artikel
artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst Vervroegd Uittreden
voor het Bakkersbedrijf, zoals dit door partijen is gewijzigd en zulks met
inachtneming van hetgeen onder III, IV, V, VI en VII is bepaald:

Artikel 3 wordt gelezen als volgt:

,,Artikel 3

Financiering

1. De financiering van de regeling Vervroegd Uittreden geschiedt door
een door de werkgever verplicht te betalen bijdrage aan de Subroba,
die 5,9% op jaarbasis bedraagt:
a. van de voor zijn onderneming geldende loonsom in de zin van

de Coördinatiewet Sociale Verzekering, zoals die vastgesteld is in
het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de bijdrage ver-
schuldigd is, verhoogd met de CAO-verhoging(en) in dat jaar,
voor zover die loonsom betrekking heeft op werknemers van 20
jaar of ouder, en waarbij het per individuele werknemer in aan-
merking te nemen loon wordt gemaximeerd op€ 40.700 per jaar;

b. van de loonsom, op dezelfde wijze als sub a. berekend, van de
werknemers op wie de Werkloosheidswet niet van toepassing is.

2. Op het loon van de werknemer wordt in mindering gebracht het aan-
deel dat de werknemer verschuldigd is in de door de werkgever aan
Subroba op grond van lid 1. verschuldigde bijdrage. Dit aandeel van
de werknemer bedraagt 1/3 deel van de voor hem verschuldigde bij-
drage.’’
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III. Indien en voor zover de onder II opgenomen bepalingen strijdig zijn
met bij of krachtens de wet gestelde of te stellen regelen, prevaleren
deze regelen.

IV. Op verzoek van partijen is dit besluit tot algemeen verbindendver-
klaring niet van toepassing op Makro Zelfbedieningsgroothandel CV,
Vroom en Dreesmann Nederland B.V. en de Koninklijke Bijenkorf KBB,
alsmede op die leden van de Vereniging van Grootbedrijven in Levens-
middelen, die brood- of banketbakkers in dienst hebben, die werkzaam
zijn in winkelbedrijven en waar de in de collectieve arbeidsovereen-
komst voor winkelpersoneel van grootwinkelbedrijven in levensmidde-
len vastgelegde vervroegde uittredingsregeling van toepassing is.

V. Dit besluit is van toepassing op werkgevers en werknemers als
bedoeld in artikel 1 (definities) van de CAO voor het Bakkersbedrijf,
zoals algemeen verbindend verklaard bij besluit van 9 december 1997
(Stcrt. 1997, nr. 240).

VI. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die
van publicatie in de Staatscourant en heeft geen terugwerkende kracht.

VII. Dit besluit wordt gepubliceerd door plaatsing in een bijvoegsel bij
de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 30 januari 2002

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

Namens de Minister:

De Directeur van het
Centraal kantoor

van de Arbeidsinspectie,

C.J. Meerhof.
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