
Met ingang van 1 januari 2015 wijzigt artikel 1 lid 6 sub c van de CAO als volgt: 

Artikel 1

Begripsbepalingen

In deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder:

1. werkgever:

elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, die tandtechnische werkstukken doet vervaardigen of repareren. 

Onder tandtechnische werkstukken worden verstaan alle werkstukken bestemd voor regulering, vervanging 

of herstel van gebitselementen, zoals kronen, bruggen, (frame)protheses en regulatieapparatuur;

2. werknemer:

degene die tot een werkgever als hiervoor bedoeld in dienstbetrekking staat in de zin van de sociale 

werknemersverzekeringen. Tevens is werknemer degene die tot een werkgever in dienstbetrekking staat en 

die niet langer verzekeringsplichtig is voor de sociale werknemersverzekeringen vanwege het bereiken van 

de pensioengerechtigde leeftijd in de zin van de Algemene Ouderdomswet (Wet van 31 mei 1956, 281, 

zoals gewijzigd op 12 juli 2012, Stb. 2012, 328 (i.w.tr. 01-01-2013)), maar die dat wel was geweest wanneer 

de werknemer deze leeftijd nog niet zou hebben bereikt. Niet als werknemer wordt beschouwd degene die 

niet belast is met het vervaardigen of repareren van tandtechnische werkstukken én werkzaam is bij een 

werkgever, waarbij de bedrijfsactiviteiten zich in hoofdzaak uitstrekken tot andere activiteiten dan het 

vervaardigen of repareren van tandtechnische werkstukken;

3. leerling:

de werknemer die in het kader van het leerlingwezen een opleiding volgt inzake de tandtechniek bij het 

Instituut Vakopleiding Tandtechniek die daartoe een leerovereenkomst heeft gesloten;

4. Stichting:

de Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek;

5. SVGB:

de Stichting Vakopleiding Gezondheidstechnische Beroepen te Nieuwegein;

6. premieplichtig loon:

het loon in de zin van hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen dan wel de 

loonbestanddelen die onderdeel uitmaken van het loon in de zin van hoofdstuk 3 van de Wet financiering 

sociale verzekeringen, met uitzondering van:

a. uitkeringen en verstrekkingen ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de 

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of de Werkloosheidswet en hierop door de 

werkgever verstrekte aanvullingen;

b. het genot van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto.;

c. het loon dat betrekking heeft op de periode vanaf de eerste dag waarin de 67-jarige leeftijd 

wordt bereikt;

d. de uitkering van levenslooptegoed.

Het loon dat meer heeft bedragen dan het maximum premieloon als bedoeld in hoofdstuk 3 van de 

Wet financiering sociale verzekeringen op jaarbasis (2014: € 51.414,-- ) blijft buiten aanmerking voor 

de toepassing van deze regeling. Indien de dienstbetrekking een deel van een kalenderjaar betreft, 



dan wel de werknemer minder dan de volledige arbeidstijd werkzaam is, wordt het maximum

premieloon naar evenredigheid toegepast. Daartoe wordt het maximum premieloon uitgedrukt in een 

uurbedrag door het maximum premieloon op jaarbasis te delen door het aantal uren per jaar volgens 

de voor het functieniveau geldende normale arbeidsduur in de van toepassing zijnde collectieve 

arbeidsovereenkomst dan wel, indien er geen collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is, de 

voor het functieniveau geldende bij de werkgever gebruikelijke normale arbeidsduur, waarbij het 

maximum uurloon op vijf cijfers achter de komma wordt afgerond. Het voor een werknemer maximum 

premieloon wordt berekend door het in het kalenderjaar werkelijk aantal gewerkte uren te vermenigvuldigen 

met het maximum uurloon.




