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Besluit tot wijziging van het pensioenreglement

Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn,

IN AANMERKING NEMENDE

dat de werkgevers- en werknemersorganisaties betrokken bij de verplichtstelling sport bij
het pensioenfonds de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zullen verzoeken het
besluit van de Minister van 31 december 1969, nummer 44.403, Staatscourant 1970, 18,
welk besluit laatstelijk is gewijzigd bij besluit van 27 juni 2016, Staatscourant 2016, 34693, zo
spoedig mogelijk te wijzigen zoals in dit concept-besluit vermeid;

dat de wijziging er op gericht is de uitzondering in de werkingssfeer uit te breiden, zodanig
dat - naast scheidsrechters in dienst van de KNVB en sporttechnisch kader in dienst van een .
provinciaal sportservicebureau en werkend bij een lokale vereniging - ook arbiters,
docenten, sporters in dienst van een aangesloten sportorganisatie en de (assistent)
bondscoach van het Nederlands A-elftal en Jong Oranje in dienst van de KNVB uitgezonderd
worden;

OVERWEGENDE

dat bijlage a bij het pensioenreglement in verband met deze wijzigingen van de
verplichtstelling gewijzigd moet worden;

GEHOORD

de Pensioenraad

BESLUITALSVOLGT:

ARTIKEL I

Onderdeel A van bijlage a (werkgevers in de sport) wordt als voigt gewijzigd:

De twee bullets worden vervangen door vier nieuwe bullets, die luiden als voigt:

• werknemers die op basis van een schriftelijke arbeidsovereenkomst met ais
benaming "arbiter" of "docent" in dienst zijn van en als zodanig werken voor een
werkgever in de sport;

• sporttechnisch kader in dienst van een provinciaal sportservicebureau en/of diens
rechtsopvolgers, dat bij een lokale vereniging te werk is gesteid;

• sporters in dienst van een aangesloten sportorganisatie;
• (assistent) bondscoach van het Nederlands A-elftal en Jong Oranje in dienst van de

KNVB.

1

•



ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum waarop de verplichtstelling conform
het bovenvermelde verzoekschrift zal worden gewijzigd.

Aldus door het bestuur vastgesteld in zijn vergadering van (21 apri/2017)

voorzitter,
mw. C.P.M. Moonen

secretaris,
F.F.L.Vlak
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