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“Stichting De Samenwerking”, Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf 

Verplichtstelling 

 

“De deelneming in ”Stichting De Samenwerking”, Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf is 

verplicht gesteld voor elke werknemer die in dienst is van een werkgever die een natuurlijke 

persoon of rechtspersoon is die een onderneming drijft, vanaf de eerste dag van de maand 

waarin de 21-jarige leeftijd wordt bereikt tot de eerste dag van de maand waarin de 67-jarige 

leeftijd wordt bereikt. 

 

I. 

Onder ‘onderneming’ wordt verstaan: de onderneming die uitsluitend of in hoofdzaak 

slagersbedrijfsactiviteiten verricht. 

Tevens wordt onder een onderneming verstaan: het deel van de onderneming waarin 

voorverpakkingsbedrijfsactiviteiten en/of centrale slagerij-activiteiten worden verricht. 

 

 Met slagersbedrijfsactiviteiten wordt bedoeld het bedrijfsmatig bewerken van vlees tot 

(toebereide) waren voor menselijke consumptie, al dan niet in samenhang met de 

bereiding van vleeswaren, en de verkoop daarvan aan particulieren, horeca of 

instellingen, alsmede de voorverpakkingsbedrijfsactiviteiten en de centrale slagerij-

activiteiten. 

 Met voorverpakkingsbedrijfsactiviteiten wordt bedoeld het bedrijfsmatig be- en/of 

verwerken van vlees en het voorverpakken van het be- en/of verwerkte vlees in een 

consumentenverpakking; 

 Met centrale slagerij-activiteiten wordt bedoeld het bedrijfsmatig be- en/of verwerken 

van vlees tot (toebereide) waren voor menselijke consumptie, al dan niet in 

samenhang met de bereiding van vleeswaren en waarvan de levering plaatsvindt aan 

filialen die een lid van de Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Levensmiddelen 

(VGL) in eigendom heeft en/of aan zelfstandige supermarktondernemers die de 

handelsnaam van een lid van de VGL voeren. 

 

Hierbij wordt onder de term ‘vlees’ verstaan: delen van slachtdieren, te weten runderen, 

schapen, varkens, geiten en éénhoevige dieren die, al dan niet na toebereiding, tot menselijk 

voedsel kunnen dienen. 

 

De onderneming wordt geacht uitsluitend of in hoofdzaak de slagersbedrijfsactiviteiten te 

verrichten, indien de loonsom uit deze activiteiten méér dan 50% van de totale loonsom 

bedraagt. 

 

II. 

Tot de ‘werknemer’ behoort niet de werknemer die in dienst is van een werkgever zoals 

bedoeld in het besluit tot verplichte deelneming in de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor 

het Levensmiddelenbedrijf tenzij deze werknemer werkzaam is in de centrale slagerij van 

deze werkgever. 

 


