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Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot
wijziging en gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling tot deelneming
in het bedrijfstakpensioenfonds voor Reisbranche
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gezien de aanvraag van Syntrus Achmea Pensioenbeheer namens Algemene Nederlandse Vereniging
van Reisondernemingen, FNV, CNV Dienstenbond en De Unie, daartoe strekkende, dat de verplichtstelling tot deelneming in de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche, ingevolge de
Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, wordt gewijzigd en gedeeltelijk
wordt ingetrokken voor de in de aanvraag bedoelde groepen van personen in de bedrijfstak voor de
Reisbranche;
Gelet op de artikelen 10, eerste lid, artikel 11, derde 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 23 december 1996, nr. 96/1555, Stcrt. 1996, nr. 250 (laatstelijk gewijzigd bij
besluit van 31 januari 2008, Stcrt. 2008, nr. 24) waarin werd overgegaan tot het verplicht stellen van de
deelneming in de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche.
De verplichtstelling tot deelneming komt na wijziging en de gedeeltelijke intrekking te luiden als volgt:
“De deelneming in de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche, is verplicht gesteld
voor de werknemers die werkzaam zijn in de reisbranche, 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.
In dit kader wordt verstaan onder:
a. werknemer:
degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst is van een werkgever,
met uitzondering van vakantiekrachten, stagiairs, en degene die directeur-grootaandeelhouder in
de zin van de Pensioenwet (Wet van 7 december 2006, laatstelijk gewijzigd bij Wet van
17 december 2014, (Stb. 2014, 24 december 2014, 567)) is.
b. stagiair:
de scholier of student die in het kader van een opleiding werkervaring opdoet.
c. vakantiekracht:
de scholier of student die slechts tijdens een formele aaneengesloten vakantiesluiting van
onderwijsinstellingen als werknemer arbeid verricht en niet aansluitend in dienst blijft.
d. werkgever:
de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een onderneming drijft waarin de reisbranche wordt
uitgeoefend;
e. reisbranche:
de bedrijfstak waarin ondernemingen of onderdelen van ondernemingen werkzaam zijn die
uitsluitend of in hoofdzaak het bedrijf uitoefenen van reisorganisator of reisagent;
f. (online) reisorganisator:
degene die in de uitoefening van zijn bedrijf op eigen naam al dan niet van tevoren georganiseerde reizen aanbiedt. Hieronder wordt tevens verstaan degene die in Nederland ten behoeve van
al dan niet uit Nederland afkomstige reizigers c.q. ten behoeve van niet in Nederland gevestigde
reisondernemingen bemiddelt bij de uitvoering van reizen of onderdelen daarvan;
g. (online) reisagent:
degene die in de uitoefening van zijn bedrijf bemiddelt bij het tot stand komen van overeenkomsten op het gebied van reizen in de ruimste zin des woords, waaronder worden begrepen
overeenkomsten inzake vervoer, verblijf en pakketreizen.
De onder de verplichtstelling vallende ondernemingen zijn de ondernemingen die zich uitsluitend
of in hoofdzaak bewegen op het gebied van de reisbranche. Dit wordt geacht het geval te zijn
indien alle of het merendeel van de werknemers van de onderneming op het voornoemde gebied
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werkzaam is. Een onderneming of een deel van de onderneming wordt geacht in hoofdzaak het
bedrijf van reisorganisator en/of reisagent uit te oefenen, indien meer dan 50% van de loonsom
van de desbetreffende onderneming (of een onderdeel daarvan) daaraan moet worden toegeschreven.
Uitgesloten zijn:
a. touringcarbedrijven, luchtvaartmaatschappijen, rederijen en spoorwegmaatschappijen; en
b. werknemers die krachtens de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds (wet van 17 maart 1949, Stb. J121) op 31 december 1996 reeds in een ander bedrijfstakpensioenfonds tot deelneming verplicht zijn.”
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, 8 juni 2015
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
de Directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes
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