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Onderwerp: VUTECH-regeling 2009
Geachte mevrouw, mijnheer,
Deze brief bevat informatie over de overgangsregeling van de Stichting Vrijwillig Vervroegd
Uittreden uit de Technische Groothandel (VUTECH) per 1 januari 2009.
Voorschotnota 2009
Hierbij ontvangt u de voorschotnota voor de bijdrage aan de Stichting VUTECH.
De hoogte van het voorschot is gebaseerd op de laatste bijdragevaststelling die voor uw
onderneming heeft plaatsgevonden, verhoogd in verband met salarisaanpassingen, al dan niet als
gevolg van de CAO-afspraken.
Indien naar uw inzichten de nota te hoog of te laag is vastgesteld, dan vragen wij u de juiste
loonsom schriftelijk aan ons door te geven onder vermelding van uw aansluitidentificatienummer.
Het adres is Syntrus Achmea, t.a.v. afdeling BO- Basisgegevens Inwinning, postbus 9251, 1006 AG
Amsterdam.
U kunt het ook faxen naar nummer 020 – 607 2195.
Heffingsgrondslag
Met als doel de opgave voor de aangesloten ondernemingen sterk te vereenvoudigen, hebben CAOpartijen in uw bedrijfstak getracht de grondslag te wijzigen. Daar de in juni 2008 per brief
voorgestelde nieuwe heffingsmethodiek te veel bezwaren opriep, hebben bestuur en CAO-partijen
voor de nog resterende jaren verder afgezien van wijzigingen in de grondslag.
Bijdragepercentage
De bijdrage is per 1 januari 2009 vastgesteld op 3,65% van de bijdragegrondslag van al uw
werknemers. Deze bijdrage is volledig voor rekening van de werkgever.
Daarbovenop bent u voor de werknemer die geboren is voor 1950 een bijdrage verschuldigd van
2,8%.
U kunt deze bijdrage van 2,8% inhouden op het salaris van deze werknemer.
Als een werknemer geen gebruik kan maken van de overgangsregeling omdat hij of zij niet aan de
voorwaarden voor uittreding voldoet, dan is de eigen bijdrage van 2,8% niet verschuldigd. Dit is
bijvoorbeeld het geval als de werknemer na 31 maart 2000 in de bedrijfstak is komen werken
Voor de bijdrageheffing van de overgangsregeling wordt de volgende grondslag gehanteerd:
• LOON I (VAST) - het vaste salaris in geld, inclusief vakantiegeld en vaste 13e
maand/gratificatie, per 1 januari, vermeerderd met:
• LOON II (VARIABEL) - alle variabele loonbestanddelen in het jaar voorafgaand aan die 1 januari
(bijv. ploegentoeslag of provisie).
Als een werknemer vóór 1 januari 1999 53 jaar of ouder was, gelden de volgende bepalingen:
• met betrekking tot LOON I dient u rekening te houden met het volgende: LOON I per 1 januari,
2001, 2002, 2003, etc) mag maximaal gelijk zijn aan LOON I per 1 november 1998 inclusief de
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•

algemene verhogingen van lonen krachtens de CAO voor de Technische Groothandel die
nadien hebben plaatsgevonden. Indien het LOON I per 1 januari lager is dan het LOON I per 1
november 1998, dan geldt het loon per 1 januari als grondslag voor de bijdrageheffing van de
overgangsregeling.
met betrekking tot LOON II gelden geen uitzonderingen.

Als een werknemer op of ná 1 januari 1999 53 jaar wordt, dan geldt het volgende:
• LOON I per 1 januari mag maximaal gelijk zijn aan LOON I per 1 januari van het jaar waarin de
53-jarige leeftijd bereikt wordt inclusief de algemene CAO loonsverhogingen van de
Technische Groothandel.
• voor LOON II gelden geen uitzonderingen.
Administrateur
Zowel de regeling, de bijdrageheffing als de incasso ervan worden uitgevoerd door Syntrus
Achmea.
Het adres van de administrateur van de Stichting VUTECH is:
De bijdrage heffing:
Syntrus Achmea
Afd. BO- Basisgegevens Inwinning
Postbus 9251
1006 AG AMSTERDAM

Incasso:
Syntrus Achmea
afd. Credit Management
Postbus 9251
1006 AG AMSTERDAM

Het uittreden en de uitkeringen:
Syntrus Achmea
Sector 2 - 989
Postbus 9251
1006 AG Amsterdam
Telefoonnummers voor vragen met betrekking tot:
aanvraagformulieren, uitkeringen overgangsregeling en bijdragen:
incasso:
werkingssfeer/aansluiting:

0900 - 2255783

020 - 607 40 81 of
020 - 607 40 82 of
020 - 607 40 83
algemene en bestuurszaken:
020 - 607 24 31
De Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden heeft een bankrekening bij Staal Bankiers.
Het rekeningnummer is 74. 42.89.467.
Let op!
Als u de loonadministratie van uw onderneming heeft uitbesteed aan derden, dan vragen wij u
een kopie van deze brief aan uw administratie/accountantskantoor te sturen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
namens het bestuur van de Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden
uit de Technische Groothandel,

E.L.T. Hogeland
Fondsmanager PVF Achmea
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Voorschotnota VUTECH 2008
Hoofdlijnen van de regeling
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