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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot
wijziging van de verplichtstelling tot deelneming in het
bedrijfspensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie
Gezien de aanvraag van het Bedrijfspensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie
namens de Federatie van Nederlandse Lederwaren- en Schoenfabrikanten, de Federatie van Nederlandse Leerfabrikanten, FNV, CNV Vakmensen en De Unie Vakbond voor Industrie en Dienstverlening,
daartoe strekkende, dat de verplichtstelling tot deelneming in de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor
de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie, ingevolge de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, wordt gewijzigd voor de in de aanvraag bedoelde groepen van personen in de
bedrijfstak voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie;
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 12 september 1996, nr. AI/CK/VCR/961371, Stcrt. 1996, nr. 244 waarin werd
overgegaan tot het verplicht stellen van de deelneming in de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de
Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie. De verplichtstelling tot deelneming komt na wijziging te
luiden als volgt:
‘De deelneming in de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie is verplicht gesteld voor de werknemers die jonger zijn dan 67 jaar en in dienst zijn van
ondernemingen in de bedrijfstak, met uitzondering van bestuurders van een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met uitzondering van
thuiswerkers;
onder bedrijfstak wordt te dezen verstaan:
A. Schoenindustrie:
de ondernemingen waarin het bedrijf van het in serie vervaardigen van schoeisel wordt uitgeoefend alsmede de ondernemingen, waarin door middel van stanzerij-, stikkerij- of lasserijwerkzaamheden, dan wel daaraan voorafgaande of daarbij aansluitende werkzaamheden, bedrijfsmatig
onderdelen van schoeisel worden vervaardigd of bewerkt.
Onder schoeisel wordt verstaan: schoenen, laarzen en pantoffels, met uitzondering van schoenen
en laarzen, waarvan de buitenzijde geheel uit rubber bestaat, en een sportschoeisel, voorzien van
een rubberzool en een bovenwerk van textiel.
Onder uitoefening van het vorenomschreven bedrijf wordt niet verstaan het in serie vervaardigen
van schoeisel, voorzien van een rubberzool en een bovenwerk van textiel, of daaraan verwant
schoeisel, alsmede het vervaardigen of bewerken van zodanig schoeisel, in een onderneming,
waarin niet tevens ander schoeisel in serie wordt vervaardigd, onderscheidenlijk onderdelen van
dit schoeisel worden vervaardigd of bewerkt;
B. Lederwarenindustrie:
de ondernemingen, waarin het bedrijf wordt uitgeoefend van het vervaardigen van lederwaren,
alsmede ondernemingen, die in loon werken voor de bedoelde vervaardigers van lederwaren,
waarbij onder lederwaren worden verstaan:
a. alle soorten tassen en mappen – met uitzondering van lederen zadeltasjes voor rijwielen,
foedralen, gordels, koffers, bureau-, reis- en toiletgarnituren, labels, portemonnaies, portefeuilles, sigaren- en sigarettenkokers, étuis, pokerbekers, tabakszakken en militaire uitrustingsstukken met uitzondering van kleding en schoeisel, geheel of gedeeltelijk vervaardigd uit leder,
kunstleder, plastic, textielstof, karton of geperst vezelstof;
b. alle soorten riemwerk, – met inbegrip van damesceintuurs, horlogebanden, schaatsmonturen,
tuigen, halsters en banden voor paarden en vee, doch met uitzondering van drijfriemen –
geheel of gedeeltelijk vervaardigd uit leder, kunstleder, plastic, wasdoek, canvas of textiel,
alsmede losse boek- en albumomslagen, klompsokken, onderdelen voor bretels, voor hoeden
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en voor sokophouders, geheel of gedeeltelijk vervaardigd uit leder, kunstleder of plastic, en
sportballen vervaardigd uit leder;
c. handschoenen, geheel of gedeeltelijk vervaardigd uit leder;
d. beschermingsartikelen, zoals beenkappen, hand- en oorwarmers, hand-, pols, knie-, schouderen voetbescherrmers, helmen, caps, spatlappen, werkschorten, handmoffen, duimen, vingers,
wanten en werkhandschoenen, geheel of gedeeltelijk vervaardigd uit leder, kunstleder of
plastic, en beenpijpen vervaardigd uit waterdicht textiel;
e. onderdelen van meubels, geheel of gedeeltelijk vervaardigd uit leder, kunstleder of plastic.
C. Lederindustrie:
De in Nederland gevestigde ondernemingen die leder vervaardigen uit al dan niet bewerkte
dierenhuiden of -vellen, waarbij onder het vervaardigen van leder mede wordt verstaan het
bewerken van dierenhuiden of -vellen tot produkten die bestemd zijn om verder tot leder te
worden bewerkt, alsmede het afwerken van leder.’
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, 18 maart 2016
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
de Directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes
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