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Besluit van de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen tot 

wijziging van de verplichtstelling tot deelneming in het 

bedrijfstakpensioenfonds voor de Foodservice & Groothandel in 

Levensmiddelen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gezien de aanvraag van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Foodservice & 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 
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Foodservice & Groothandel in Levensmiddelen in 
Levensmiddelen, ingevolge de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, 
wordt gewijzigd voor de in de aanvraag bedoelde groepen van personen in de bedrijfstak voor de 
Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen;

Gelet op de artikelen 10, eerste lid en 16 van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioen-
fonds 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 23 januari 2018, Stcrt. 2018, nr. 4795) waarin werd overgegaan tot het verplicht stellen van 
de deelneming in de voor de Foodservice & Groothandel, dus: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds 
voor de Foodservice & Groothandel in Levensmiddelen.

De verplichtstelling tot deelneming komt na wijziging te luiden als volgt:

‘Artikel 1 Verplichtstelling 

De deelneming in Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Foodservice & Groothandel in 
Levensmiddelen is verplicht gesteld voor werknemers in de leeftijd van 21 tot de pensioenrichtleef-
tijd als bedoeld in artikel 18a van de Wet op de loonbelasting 1964 die op basis van een arbeids-
overeenkomst 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 Tabakspro-
ducten en/of de Groothandel in Bakkerijgrondstoffen en/of de Groothandel in Aanverwante 
Producten.

Artikel 2 De Groothandel voor de Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen 

2.1. Onder Groothandel voor de Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen als 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. voor meer 
dan 50% van de totale omzet bestaat uit het verkopen aan bedrijfsmatige afnemers; en

c. waarbij de omzet die wordt behaald met het verkopen als bedoeld onder a. voor meer 
dan 50% van de totale omzet bestaat uit het verkopen van goederen uit de hierna 
genoemde groepen 1-17 (Food), ongeacht of wordt verkocht aan bedrijfsmatige 
afnemers of aan particulieren; en

d. waarbij sprake is van het verkopen van goederen (ongeacht de herkomst, de verpak-
kingsvorm of verschijningsvorm) uit ten minste 5 van de hierna genoemde groepen 1-17 
(Food), ongeacht of wordt verkocht aan bedrijfsmatige afnemers of aan particulieren.
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2.2. Groepen:
Food (Steeds ongeacht de herkomst, de verpakkingsvorm en de verschijningsvorm (vers, 
houdbaar of diepgevroren))
De begrippen die nader zijn omschreven in artikel 2.3 zijn gemarkeerd met *
De groepen die nader zijn omschreven in artikel 2.4 zijn gemarkeerd met **
1. Alcoholvrije drank en/of alle voor consumptie gereed zijnde dranken (bijvoorbeeld 

waters, frisdrank), met uitzondering van de in groep 11 (conveniencemaaltijden etc.) en 
groep 12 (zuivel etc.) genoemde dranken;

2. Zwak-alcoholhoudende drank* (bijvoorbeeld bier) en/of wijn*;
3. Sterke drank* (bijvoorbeeld gedistilleerd);
4. Tabak, tabaksproducten, elektronische dampwaar (elektronische sigaretten, navulverpak-

kingen, elektronische sigaretten zonder nicotine, navulverpakkingen zonder nicotine 
en/of patronen zonder nicotine) en/of voor roken bestemde kruidenproducten als bedoeld 
in artikel 1 van de Tabaks- en rookwarenwet (wet van 10 maart 1988, Staatsblad 2021, nr. 
597);

5. Brood en/of andere bakkersartikelen*, met uitzondering van patisserie;
6. Patisserie (bijvoorbeeld gebak, koek, koekjes, banket, taarten, chocoladeartikelen, wafels, 

marsepein, bonbons);
7. Vlees* en/of vleeswaren, met uitzondering van kip, wild en ander gevogelte, alsmede 

daarvan gemaakte producten;**
8. Kip, wild en/of ander gevogelte, alsmede daarvan gemaakte producten;**
9. Vis en/of overige zeevruchten (bijvoorbeeld schaaldieren (zoals garnalen, krab, kreeft), 

schelpdieren (zoals oesters), weekdieren (zoals inktvis)), viskuit, zeewier en/of andere 
algen, alsmede daarvan gemaakte producten;**

10. Eieren, eiproducten en/of salades;**
11. Conveniencemaaltijden*, maaltijdvervangers, sportvoeding en/of afslankproducten 

(bijvoorbeeld drinkmaaltijden, shakes, eiwitshake poeders, afslank-, maaltijd-, sport- en 
energierepen);

12. Zuivel en/of zuivelproducten, met uitzondering van kaas (bijvoorbeeld dagverse zuivel, 
melk, yoghurt, boter, margarine, room, drinks gemaakt van haver, amandel, rijst, 
hazelnoot of kokos, soja yoghurt);**

13. Binnenlandse kaas en/of buitenlandse kaas, alsmede daarvan gemaakte producten;**
14. Aardappelen, groenten en/of fruit (bijvoorbeeld aardappelschijfjes, patat, groenteconser-

ven, diepvriesgroente, diepvriesfruit), alsmede daarvan gemaakte producten (bijvoor-
beeld aardappelkroketten, rösti, bloemkoolrijst);**

15. IJs;
16. Diepvriessnacks (waarbij de verschijningsvorm van de snack diepvries moet zijn en niet 

vers of houdbaar);
17. Droge kruidenierswaren (DKW) en/of overige food*.
Non-Food
18. Keukenapparatuur, horeca-apparatuur en/of horecameubilair;
19. Bedrijfskleding en/of bedrijfstextiel;
20. Horeca non-food (bijvoorbeeld eet-, drink- en keukengerei (zoals bestek, serviesgoed, 

bekers, glazen, pannen, gardes), disposables);
21. Schoonmaakmiddelen en/of reinigingsmiddelen;
22. Overige non-food die gewoonlijk in een supermarkt wordt verkocht (bijvoorbeeld 

dierenvoeding, dierenbenodigdheden, drogisterij artikelen (waaronder vitamines), 
kantoorbenodigdheden, wenskaarten, tijdschriften, dagbladen, huishoudelijke artikelen, 
bloemen, planten, cadeaukaarten, digitale tegoeden);

Diensten
23. Het instrueren en/of opleiden van personeel werkzaam in de horeca- en/of cateringbran-

che 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-, 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 keukenapparatuur, horeca-apparatuur en/of horecameubilair.
2.3. Nadere omschrijving van bepaalde begrippen in de groepen als genoemd in artikel 2.2

− Onder ‘zwak-alcoholhoudende drank’, ‘wijn’ en ‘sterke drank’ wordt verstaan hetgeen 
bepaald is in artikel 1 van de Alcoholwet (wet van 7 oktober 1964, Staatsblad 2021, nr. 
26).

− Onder ‘andere bakkersartikelen’ worden verstaan andere geheel of gedeeltelijk uit meel 
en/of bloem bereide artikelen, die gewoonlijk in brood- en/of banketbakkerijen vervaar-
digd worden, dan wel die naar de aard der verwerkte grondstoffen en/of wijze van 
verwerking van de grondstoffen vergelijkbaar zijn met de zojuist bedoelde artikelen 
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(bijvoorbeeld beschuit, saucijzenbroodjes, worstenbroodjes, ragoutwerk, kerstbrood of 
dergelijke (gelegenheids)producten en bake-off producten);

− Onder ‘vlees’ worden ook verstaan wormen, slakken en/of insecten;
− Onder ‘conveniencemaaltijden’ worden verstaan gekookte, gestoomde, voorgebakken of 

op andere wijze toebereide maaltijden en andere kant-en-klaar maaltijden (bijvoorbeeld 
kant-en-klare nasi, boerenkoolstamppot, spaghetti, pannenkoeken, pizza’s);

− Onder ‘overige food’ wordt verstaan voeding die bestemd is voor menselijke consump-
tie, met uitzondering van voeding die pas geschikt is voor menselijke consumptie na een 
bewerking of verwerking die niet door een consument, een horecabedrijf en/of een 
cateringbedrijf kan worden uitgevoerd;

2.4. Nadere omschrijving van bepaalde groepen als genoemd in artikel 2.2
− Onder groepen 7, 8, 9, 10, 12, 13 en 14 vallen ook producten die dienen als vervanging 

en/of plantaardig alternatief van een in de betreffende groep genoemd artikel. Bijvoor-
beeld onder groep 7 (vlees etc.) vallen ook vleesvervangers en plantaardige alternatieven 
voor vlees;

2.5. Toerekening van artikelen aan een bepaalde groep
– Een artikel dat zou kunnen vallen onder twee of meer groepen, moet worden toegere-

kend aan de groep waartoe het artikel het meeste behoort. In afwijking hiervan geldt 
voor groep 11 (conveniencemaaltijden etc.) en groep 16 (diepvriessnacks) het volgende.
a. Een artikel dat zou kunnen vallen onder groep 11 (conveniencemaaltijden etc.) en een 

andere groep, moet worden toegerekend aan groep 11. Bijvoorbeeld boerenkool-
stamppot moet worden toegerekend aan groep 11 (conveniencemaaltijden etc.) en 
niet aan groep 14 (aardappelen, groenten en/of fruit etc.);

b. Een artikel dat zou kunnen vallen onder groep 16 (diepvriessnacks) en een andere 
groep, moet worden toegerekend aan groep 16. Bijvoorbeeld een diepgevroren 
kroket moet worden toegerekend aan groep 16 (diepvriessnacks) en niet aan groep 7 
(vlees etc.). In afwijking hiervan moet diepvries patat worden toegerekend aan groep 
14 (aardappelen, groenten en/of fruit etc.).

Artikel 3. De gespecialiseerde groothandels 

3.1. Onder Groothandel in Zoetwaren als 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 bedrijfsmatige afnemers.

Groep A: Chocolade
− repen (waaronder mede begrepen afslank-, maaltijd-, sport- en energierepen);
− 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
– pinda’s, pitten en/of noten, alsmede mengsels daarvan al dan niet met een of meer 

andere producten zoals gedroogde zuidvruchten (bijvoorbeeld studentenhaver);
– zoute biskwies;
– onderleggers;
– chips en/of frietsticks;
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– 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).

3.2. Onder Groothandel in Tabak en Tabaksproducten als bedoeld in artikel 1 wordt verstaan de 
onderneming:
a. die zich bezig houdt met het kopen en verkopen van tabak, tabaksproducten, elektroni-

sche dampwaar (elektronische sigaretten, navulverpakkingen, elektronische sigaretten 
zonder nicotine, navulverpakkingen zonder nicotine en/of patronen zonder nicotine) en/of 
voor roken bestemde kruidenproducten als bedoeld in artikel 1 van de Tabaks- en 
rookwarenwet (wet van 10 maart 1988, Staatsblad 2021, nr. 597) (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 bedrijfsmatige afnemers.

3.3. Onder Groothandel in Bakkerijgrondstoffen als bedoeld in artikel 1 wordt verstaan de 
onderneming:
a. die zich bezig houdt met het kopen en verkopen van een assortiment aan bakkerijgrond-

stoffen en/of halffabricaten van bakkersartikelen (ongeacht de herkomst, de verpakkings-
vorm 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 bedrijfsmatige afnemers.

Onder ‘bakkerijgrondstoffen’ worden verstaan grondstoffen die gewoonlijk door ambachte-
lijke en industriële bakkers worden gekocht, zoals meel, bloem, gist, mixen (bijvoorbeeld 
broodmixen, cakemixen), poeders (bijvoorbeeld bakpoeders, bruinbrood poeder, schuim-
poeder), rijsmiddelen, stabilisatoren (bijvoorbeeld beslagstabilisatoren), bindmiddelen, 
broodverbetermiddelen, andere broodingrediënten, toppings, vullingen, decoraties, 
vruchten, vruchtenconserven, gekonfijte producten, boter, slagroom, spijs, oliën, noten, 
pitten, zaden, kruiden, suikers, suikervervangers, zout, aroma’s, smaakstoffen.
Onder ‘halffabricaten van bakkersartikelen’ worden verstaan producten die nog een of 
meerdere (hitte)behandelingen dienen te ondergaan teneinde een voor directe consumptie 
gereed product te verkrijgen, waarbij het onverschillig is of die verdere behandeling al dan 
niet door de consument wordt uitgevoerd.

3.4. Onder Groothandel in Aanverwante Producten als 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 en/of kruiden (ongeacht de herkomst, de 
verpakkingsvorm of verschijningsvorm), met uitzondering van verse kruiden; 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 bedrijfsmatige afnemers.

Artikel 4. Definities 

4.1. Onder ‘kopen’ wordt mede verstaan het verkrijgen van artikelen van enige andere van de 
groep deel uitmakende onderneming.

4.2. Onder ‘verkopen aan bedrijfsmatige afnemers’ wordt verstaan:
− het verkopen van artikelen aan afnemers die geen particulier zijn (bijvoorbeeld andere 

ondernemingen, bedrijven, wederverkopers, retailondernemingen, horeca- en/of 
cateringbedrijven, groothandels, supermarkten, rederijen, gemeenten, instellingen, 
sportclubs, verenigingen, stichtingen, ziekenhuizen, scholen, zorginstellingen, voedings-
industrie), en/of

− het verkopen van artikelen aan particulieren die de gekochte artikelen doorverkopen,
− ongeacht of de bedrijfsmatige afnemer in Nederland of het buitenland gevestigd is.

4.3. Onder ‘kopen en verkopen’ en onder ‘verkopen’ wordt mede verstaan kopen en verkopen 
respectievelijk verkopen in transitovorm (ten behoeve van de doorvoer);

4.4. Van ‘kopen en verkopen’ en van ‘verkopen’ is geen sprake:
− voor zover de onderneming niet koopt en verkoopt, maar bemiddelt in de zin van artikel 

7:425 van het Burgerlijk Wetboek (Staatsblad 1993, 374);
− voor zover de onderneming koopt en verkoopt als producent. Een onderneming is een 

producent indien de gekochte producten niet door de onderneming worden verkocht, 
maar door de onderneming worden verwerkt tot een ander soort product dat de 
onderneming vervolgens verkoopt. Van een ander soort product is geen sprake indien de 
verwerking slechts bestaat uit handelingen die in de groothandel gebruikelijk zijn, zoals 
verpakken, sorteren, snijden, portioneren, mengen, mixen.
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4.5. Onder ‘omzet’ wordt verstaan de omzet die de onderneming in een boekjaar heeft behaald.
4.6. Van een 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 als 
bedoeld in artikel 1 is sprake ongeacht:
− de wijze waarop het kopen en/of verkopen plaatsvindt;
− of er voorraad wordt aangehouden;
− of grote partijen of grote aantallen worden gekocht en ongeacht of de goederen in 

kleinere hoeveelheden of aantallen worden verdeeld en doorverkocht;
− het aantal leveranciers en/of het aantal bedrijfsmatige afnemers;
− of er verschil zit tussen de inkoopprijs en de verkoopprijs;
− of er commissie in rekening wordt gebracht;
− of de bedrijfsmatige afnemer bepaalt welke artikelen de onderneming zal kopen en 

ongeacht of de onderneming het oogmerk heeft deze artikelen vervolgens te verkopen 
aan de betreffende afnemer of aan een andere afnemer.

Artikel 5. Uitzonderingen op de verplichtstelling 

5.1. De deelneming in Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Foodservice en de Groothan-
del in Levensmiddelen is niet verplicht gesteld voor:
a. werknemers die volgens een verplichtstellingsbesluit op grond van de Wet verplichte 

deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (wet van 21 december 2000, Staats-
blad 2000, nr. 628) verplicht zijn tot deelneming in een ander bedrijfstakpensioenfonds of 
van dat andere fonds daarvan vrijstelling hebben gekregen, tenzij de deelneming in dat 
andere bedrijfstakpensioenfonds voor het eerst op of na 1 juli 2023 verplicht is gesteld 
en/of de verplichting tot deelneming in dat andere bedrijfstakpensioenfonds het gevolg is 
van een wijziging van de werkingssfeer van het betreffende verplichtstellingsbesluit op 
of na 1 juli 2023.

b. werknemers die in dienst zijn van een werkgever die, als werkgever in de drankindustrie, 
op grond van het besluit van 30 september 2020 (Staatscourant 2020, nr. 43777) verplicht 
is tot het naleven van de statuten en reglementen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds 
voor de Detailhandel of van dat fonds daarvan vrijstelling heeft gekregen;

c. werknemers die in dienst zijn van een werkgever die op grond van het besluit van 
31 maart 2022 (Staatscourant 2022, nr. 5120) 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;

d. werknemers die in dienst zijn van een werkgever die, als werkgever in de agrarische en 
voedselvoorzieningshandel, op grond van het besluit van 22 december 2020 (Staatscou-
rant 2020, nr. 67755) verplicht is tot het naleven van de statuten en reglementen van 
Stichting Pensioenfonds PGB of van dat fonds daarvan vrijstelling heeft gekregen;

e. werknemers die in dienst zijn van een werkgever die op grond van het besluit van 
1 november 2017 (Staatscourant 2017, nr. 63653) verplicht is tot het naleven van de 
statuten en reglementen van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf 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.
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’s-Gravenhage, 11 april 2023

Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen
namens deze,
de Directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes
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