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Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot
wijziging van de verplichtstelling tot deelneming in het
bedrijfstakpensioenfonds voor de Architectenbureaus
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gezien de op 9 december 2014 ontvangen aanvraag van Syntrus Achmea Pensioenbeheer namens de
Vereniging BNA, De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond, daartoe strekkende, dat de
verplichtstelling tot deelneming in de Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus, ingevolge
de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, wordt gewijzigd voor de in de
aanvraag bedoelde groepen van personen in de bedrijfstak architectenbureaus;
Gelet op de artikelen 10, eerste lid en 16 van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000;
Gezien het overleg met De Nederlandsche Bank;
BESLUIT:

I
Wijzigt het besluit van 28 juni 1958, nr. 3341, Stcrt. 1958, nr. 123 (laatstelijk gewijzigd bij besluit van
6 april 2009, Stcrt. 2009, nr. 69) waarin werd overgegaan tot het verplicht stellen van de deelneming in
de Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus.
De verplichtstelling tot deelneming komt na wijziging te luiden als volgt:
“I. het deelnemen in de Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus wordt verplicht
gesteld voor de werknemers in dienst van een werkgever, zulks met dien verstande dat:
1. onder werkgever verstaan wordt de natuurlijke of rechtspersoon, die op last van een
opdrachtgever uitsluitend of in hoofdzaak architectenwerkzaamheden verricht;
2. onder werknemers wordt verstaan: degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar
burgerlijk recht arbeid verricht voor een werkgever, met uitzondering van de bestuurder
van de naamloze vennootschappen en van besloten vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid en de directeur-grootaandeelhouder van die vennootschappen;
3. de verplichting tot deelneming aanvangt op de eerste van de maand, waarin de werknemer
de leeftijd van 21 jaar bereikt of op de latere datum waarop de werknemer in dienst treedt
en eindigt met ingang van de eerste van de maand, waarin de werknemer de leeftijd van 67
jaar bereikt;
4. de verplichtstelling niet geldt voor de leerling/student van een school of onderwijsinstelling
die gedurende de door de school of onderwijsinstelling aangegeven tijd tijdens de
stageperiode werkt in dienst van de werkgever of die tijdens zijn studie voor het opdoen
van praktische ervaring werkt in dienst van een werkgever;
Hierbij wordt verstaan onder:
A. architectenwerkzaamheden:
a. het ontwerpen van gebouwen of van vernieuwingen, veranderingen, uitbreidingen
en restauraties in de ruimste zin des woords, met uitzondering van de werken,
behorende tot de grond-, water- of wegenbouw;
b. het in een organisatorische eenheid met de onder a. genoemde werkzaamheden
uitsluitend of in overwegende mate verrichten van één of meerdere van de
volgende activiteiten:
– het maken van bestek;
– het maken van de bouwvoorbereidingstekeningen;
– het maken van de begroting;
– het verrichten van werkzaamheden terzake van het uitvoeringscontract;
– het maken van de uitvoeringstekeningen;
– het voeren va de directie;
– het verrichten van de oplevering;
– het maken van onderhouds- en beheersplannen;
– het verrichten van administratieve werkzaamheden;
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–

het verrichten van andere in samenhang met de hiervoor onder a en b
genoemde werkzaamheden.
B. directeur-grootaandeelhouder:
a. persoonlijk houder van aandelen welke ten minste een tiende deel van het
geplaatste kapitaal van de vennootschap van de werkgever vertegenwoordigen;
b. indirect persoonlijk houder van aandelen welke ten minste een tiende deel van het
geplaatste kapitaal van de vennootschap van de werkgever vertegenwoordigen; of
c. 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.”
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.
’s-Gravenhage, 12 februari 2015.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
de Directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes
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