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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 Betonproductenindustrie
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gezien de op 23 februari ontvangen aanvraag van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in
Nederland (BFBN) mede namens FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie, daartoe strekkende,
dat de verplichtstelling tot deelneming in de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonproductenindustrie, 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 Betonproductenindustrie;
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 26 juni 1957, nr. 3076, Stcrt. 1957, nr. 123 (laatstelijk gewijzigd bij besluit van
4 december 2014, Stcrt. 2014, nr. 35111) waarin werd overgegaan tot het verplicht stellen van de
deelneming in de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonproductenindustrie.
De verplichtstelling tot deelneming komt na wijziging te luiden als volgt:
″De deelneming in de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonproductenindustrie is
verplicht voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 in dienst van een werkgever vanaf de
eerste dag van de maand waarin zij de leeftijd van 21 jaar bereiken of de latere datum van
indiensttreding tot de eerste dag van de maand waarin zij de 68-jarige leeftijd bereiken.
Onder werkgever wordt verstaan degene, die in een onderneming of een onderdeel van een
onderneming de betonproductenindustrie uitoefent;
Hierbij wordt verstaan onder:
de betonproductenindustrie: het uitsluitend of in hoofdzaak, elders dan op bouwwerken, vervaardigen van betonproducten, hetzij voor derden, hetzij voor een onderdeel van een eigen onderneming, waarin een ander bedrijf wordt uitgeoefend;
betonproducten: al dan niet bewerkte producten, vervaardigd uit een bindmiddel (hydraulische
kalk of kalk en tras of cement) met zand en/of steenstukken, grind of andere stoffen van anorganische aard of organische aard een mortel gevend, welke door toevoeging van water versteent;
Onder werknemer 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;
Hierbij wordt verstaan onder:
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.
De verplichting tot deelneming vangt voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950, aan op de
eerste van de maand waarin de werknemer de leeftijd van 21 jaar bereikt of 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 68 jaar bereikt
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II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018 en heeft geen terugwerkende kracht.
’s-Gravenhage, 14 augustus 2017
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
de Directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes

2

Staatscourant 2017 nr. 47318

17 augustus 2017

