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Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving  

T.a.v. mevrouw B. Tukus-Kara (afd. CAV) 

Postbus 90801 

2509 LV  DEN HAAG 

 

tevens via email: BTukus@MINSZW.NL  

 

Geachte mevrouw Tukus-Kara, 

 

Hierbij verzoeken wij u namens sociale partners betrokken bij de verplichtstelling 

Sport van Pensioenfonds Zorg en Welzijn, (zoveel mogelijk) per 1 januari 2018, over 

te gaan tot gedeeltelijke intrekking en wijziging van het besluit van de Minister van 

Sociale Zaken en Volksgezondheid van 31 december 1969, nummer 44.403, 

Staatscourant 1970, 18, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 27 juni 2016, 

Staatscourant 2016, 34693 (hierna te noemen: het verplichtstellingsbesluit). Het 

verzoek tot gedeeltelijke intrekking bestaat uit een uitbreiding van de uitzonderingen 

op de (deel)verplichtstelling Sport. Het verzoek tot wijziging betreft een enkele 

tekstuele verduidelijking zonder materieel effect. De tekst van de integrale omschrijving 

van de gewenste werkingssfeer van de (deel)verplichtstelling Sport na gedeeltelijke 

intrekking en wijziging in een Word-versie treft u als bijlage 1 aan. Een toelichting op de 

verzochte gedeeltelijke intrekking en wijziging van de verplichtstelling treft u aan in bijlage 

2 bij deze brief. 

 

1. Samenstelling verplichtstelling PFZW 

 

De werkingssfeer van de verplichtstelling van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (hierna te 

noemen: PFZW) strekt zich uit over meerdere bedrijfstakken/branches. De verplichtstelling 

van PFZW bestaat uit twaalf deelverplichtstellingen, die aldus ieder betrekking hebben op 

een eigen bedrijfstak/branche. Eén daarvan betreft de (deel)verplichtstelling Sport en is 

vastgelegd in onderdeel l. (werkgevers in de sport) van het verplichtstellingsbesluit. 

 

2. Deelverplichtstelling Sport 

 

Het onderhavige verzoek tot gedeeltelijke intrekking en wijziging van de verplichtstelling 

heeft uitsluitend betrekking op de (deel)verplichtstelling Sport. 

 

3. Verzoek namens sociale partners 

 

Wij doen u dit verzoek tot gedeeltelijke intrekking en wijziging van het 

verplichtstellingsbesluit, daartoe gemachtigd door de representatieve (organisaties van) 

werkgevers en werknemers in betreffende bedrijfstak, te weten: 
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Werkgeversorganisatie Werkgevers in de Sport (WOS) 

  

Werknemersorganisaties CNV Vakmensen  

 De Unie 

 FNV  

 

De machtigingen van de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers 

betrokken bij de verplichtstelling Sport van PFZW treft u, vergezeld van een overzicht van 

deze machtigingen, aan in bijlage 3a (werkgevers in de Sport), bijlage 3b (CNV 

Vakmensen, De Unie, FNV) en bijlage 3c (overzicht van de machtigingen) van deze brief. 

 

4. Verzoek tot gedeeltelijke intrekking en wijziging 

 

De integrale omschrijving van de gevraagde werkingssfeer van de verplichtstelling na 

gedeeltelijke intrekking en wijziging treft u aan in bijlage 1 bij deze brief.  

 

4.1 Verzoek tot gedeeltelijke intrekking 

Het verzoek tot gedeeltelijke intrekking betreft een materiële aanpassing van de 

werkingssfeer en ziet op de uitbreiding van de uitzonderingen op de verplichtstelling Sport. 

 

In de huidige verplichtstelling Sport geldt een uitzondering op de verplichtstelling voor 

scheidsrechters in dienst van de KNVB en voor sporttechnisch kader in dienst van een 

provinciaal sportservicebureau en werkend bij een lokale vereniging. Het verzoek tot 

gedeeltelijke intrekking betreft de uitbreiding van de uitzondering op de verplichtstelling 

met alle 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. 

 

De toelichting op de gevraagde gedeeltelijke intrekking op de verplichtstelling Sport is in 

bijlage 2 opgenomen. Verwezen wordt naar deze bijlage. 

 

4.2 Verzoek tot wijziging 

Van de huidige verplichtstelling Sport is onder meer uitgezonderd: 

 de sport-technisch-kader-werknemers: werknemers die in dienst zijn van een 

provinciaal sportservice bureau maar bij een lokale vereniging te werk zijn gesteld. 

 

Sociale partners verzoeken deze tekst te wijziging in: 

 sporttechnisch kader in dienst van een provinciaal sportservicebureau en/of diens 

rechtsopvolgers, dat bij een lokale vereniging te werk is gesteld; 

 

De verzochte wijziging betreft een redactionele wijziging met als doel de werkingssfeer te 

verduidelijken zonder materieel effect. De wijziging heeft geen effect op de omvang van 

het aantal deelnemers van de deelverplichtstelling Sport en aldus geen effect op de teller 

en de noemer van de representativiteitsopgave. 

 

Het betrof en betreft sportservicebureaus, verenigd in Netwerk in de Sport, zoals 

beschreven in de BTW-resolutie van 10 maart 2000 inzake heffing bij terbeschikkingstelling 

personeel door sportservicebureaus (VB99/2640M) van de Staatssecretaris van Financiën. 

 

De CAO Sport 2016-2018 alsmede de getekende akkoordverklaring van de betrokken 

werkgevers- en werknemersorganisaties zijn respectievelijk als bijlage 8 en bijlage 9 
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bijgevoegd. Voor de betrokken groep werknemers voor wie de gedeeltelijke intrekking 

komt te gelden, geldt geen aparte arbeidsvoorwaardenregeling. Zij vallen onder de CAO 

Sport.  

 

5. Consequenties voor werknemers behorende tot de doelgroep 

 

Huidige actieve deelnemers blijven deelnemen 

Op basis van de huidige verplichtstelling Sport neemt de groep, waarvoor wordt gevraagd 

om van de verplichtstelling te worden uitgezonderd, deel in PFZW. 

 

Sociale partners achten het in het belang van de betreffende groep om voor deze 

deelnemers die reeds pensioen opbouwen en onder de nieuwe verplichtstelling van 

pensioenopbouw zouden worden uitgesloten, de huidige pensioenopbouw voort te laten 

zetten tot einde dienstverband. Voor deze bestaande groep geldt dus een 

“sterfhuisconstructie”. Het gaat volgens een opgave van werkgevers om 222 werknemers. 

 

Duidelijkheid voor werknemers 

Voor nieuwe medewerkers of medewerkers met wie een nieuwe arbeidsovereenkomst 

wordt gesloten is er conform de wens van sociale partners geen deelname, tenzij de 

werkgever kiest voor vrijwillige aansluiting voor alle werknemers die niet onder de 

verplichtstelling vallen. Er is dus een groep werknemers die nu pensioen opbouwt onder 

een tijdelijke aanstelling en die bij beëindiging van deze tijdelijke aanstelling en verkrijging 

van een nieuwe aanstelling geen pensioen meer opbouwt. De definitieve omvang van deze 

groep is voor PFZW nu nog niet duidelijk omdat het gaat over een momentopname in de 

toekomst, namelijk het deelnemersbestand op de datum van de daadwerkelijke 

gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling. Het is de wens van sociale partners om dit 

(zoveel mogelijk) per 1 januari 2018 te laten plaatsvinden. Dit betekent dat er nog een 

uitvraag onder werkgevers volgt. Het is van belang dat deze deelnemers duidelijk op de 

gevolgen gewezen worden, zowel door hun werkgever als door PFZW en dat werknemers 

die dit wensen, zelf een oudedagsvoorziening kunnen treffen.  

 

6. Nadere toelichting op de bestaande tekst 

 

Sociale partners betrokken bij de verplichtstelling Sport maken van de gelegenheid gebruik 

om tevens de bestaande, ongewijzigde tekst van de werkingssfeer van de verplichtstelling, 

nader toe te lichten. Doel daarvan is het scheppen van optimale duidelijkheid en 

helderheid. Deze nadere toelichting is opgenomen in bijlage 2, waarnaar wordt verwezen. 

 

7. Representativiteitsopgave inzake aanpassing verplichtstelling 

 

Namens representatieve sociale partners betrokken bij de verplichtstelling van 

Pensioenfonds Zorg en Welzijn zijn de representativiteitsgegevens opgesteld conform de 

criteria en (vorm-)vereisten zoals deze beschreven zijn in de Beleidsregels Toetsingskader 

Wet Bpf 2000.  

 

Berekening representativiteit verplichtstelling na gewenste gedeeltelijke intrekking en 

wijziging 

 

Bij wijziging van de werkingssfeer van de verplichtstelling Sport bedraagt de 

representativiteit 81,74%. 
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Formule: 

 
aantal werknemers in dienst van  de verzoekende,

georganiseerde werkgevers in (deel van) bedrijfstak

aantal werknemer in (deel van)  bedrijfstak
  x 100%  

 

Formule ingevuld: 

 
3133−222=2911

3833−272=3561
  x 100% = 81,74% 

 

Voor een toelichting ten aanzien van de in de teller en noemer gehanteerde aantallen 

alsmede ten aanzien van de bronbepaling van de teller en de noemer wordt verwezen naar 

het Formulier representativiteitsopgave dat als bijlage 7 is bijgevoegd. 

 

8. Wijziging pensioenreglement 

 

Een getekend exemplaar van het besluit tot wijziging van bijlage a van het pensioen-

reglement van PFZW treft u als bijlage 4 bij deze brief aan. Deze reglementswijziging is 

voorzien van een korte toelichting bij brief van 22 mei 2017 tevens ter kennisname en ter 

advisering naar De Nederlandsche Bank verzonden. Een afschrift van deze brief treft u 

bijgaand als bijlage 5 aan. 

 

9. Geen wijziging statuten 

 

De gevraagde uitbreiding van de uitzonderingen op de verplichtstelling Sport en de 

redactionele wijziging leidt niet tot een wijziging van de statutaire werkingssfeer van 

PFZW. Een statutenwijziging is dan ook niet aan de orde.  

 

10. Financiële en actuariële toets  

 

Situatie bij beëindiging van actieve deelneming 

Het verzekeringstechnisch nadeel (VTN) als gevolg van vertrek van de groep deelnemers 

bestaat uit twee componenten:  

 

1. VTN in verband met bestandsverschillen: een voordeel van € 0,30 mln. 

De gemiddelde leeftijd van het deelbestand (51 jaar) ligt boven de gemiddelde leeftijd 

van PFZW (45 jaar). Het voordeel van -/- € 0,30 mln. is het effect op de 

doorsneepremie de komende tien jaar. De doorsneepremie daalt dus (in 

verwaarloosbare mate) als deze groep niet langer onder de verplichtstelling valt. 

 

2. VTN in verband met financiële positie: een nadeel van € 0,16 mln. 

Dit gaat om een gevolg van de gemiste bijdrage aan herstel van de financiële positie 

(berekend als de verwachte herstelopslag gedurende tien jaar).  

 

Per saldo is er dus geen sprake van een verzekeringstechnisch nadeel, maar van een 

voordeel. 

 

Situatie als deelnemers blijven opbouwen, maar geen nieuwe aanwas 

Als alle huidige werknemers uit de uit te zonderen groep blijven deelnemen, maar er is 

(voor deze groep) geen nieuwe instroom meer, is er sprake van een sterfhuisconstructie. 

Dit leidt tot bestandsveroudering. Daardoor is het voordeel vanwege bestandsverschillen 

kleiner. Er wordt echter geen verwachte bijdrage aan herstel meer gemist. 

Het voordeel vanwege bestandsverschillen bedraagt dan per saldo circa € 0,24 mln.  



 Ons kenmerk BAV 17-001 

Pagina 5  

 

  
 
 
 
 
 

   

 

d
e
c
 0

1
 

Het nadeel vanwege de financiële positie bedraagt dan per saldo nihil. Ook dan is er dus 

per saldo een verzekeringstechnisch voordeel. 

 

Sociale partners wensen dat de huidige deelnemers uit de uit te zonderen groep tot het 

einde van hun dienstverband in PFZW blijven deelnemen. Daarom is slechts een gedeelte 

van deze daling van verzekeringstechnische effecten van toepassing, aangezien een 

aanzienlijk deel van de betrokken werknemers een tijdelijk dienstverband heeft dat in 

verband met de ketenbepaling mogelijk niet heel vaak verlengd gaat worden. Het risico 

bestaat dat alleen oude werknemers met hoge salarissen blijven deelnemen. Dit betreft 

echter een kleine groep.  

 

De verzekeringstechnische effecten betreffen zoals beschreven de toekomstige premie. 

Voor de dekkingsgraad op de aanpassingsdatum is er geen effect. 

 

11. Ingangsdatum wijziging verplichtstelling 

 

Sociale partners verzoeken u vriendelijk de voorgestane gedeeltelijke intrekking en 

wijziging van de verplichtstelling in te laten gaan (zoveel mogelijk) per 1 januari 2018.   

 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Uiteraard zijn wij 

desgewenst bereid een en ander nader toe te lichten. Hiertoe kunt u contact opnemen met 

de heer M.E.C. Boumans. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens Pensioenfonds Zorg en Welzijn 

 

 

Peter J.C. Borgdorff, 

directeur 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1 De tekst van de integrale omschrijving van de gewenste werkingssfeer van 

de verplichtstelling na wijziging en na gedeeltelijke intrekking en wijziging als 

Word-versie. 

Bijlage 2 Een toelichting op de verzochte aanpassing van de verplichtstelling sport. 

Bijlage 3a Machtigingen van de representatieve werkgeversorganisatie Werkgevers in 

de Sport (WOS). 

Bijlage 3b Machtigingen van de werknemersorganisaties CNV Vakmensen, de Unie, het 

  FNV, betrokken bij de verplichtstelling sport van PFZW. 

Bijlage 3c Een overzicht van de machtigingen opgenomen in bijlage 3a en 3b.  

Bijlage 4 Een door het bestuur van PFZW ondertekend exemplaar van het besluit tot 

wijziging van bijlage a van het pensioenreglement, die voor de aanpassing 

noodzakelijk is.  
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Bijlage 5 Een afschrift van de brief van 22 mei 2017 aan DNB inzake de wijziging van 

het pensioenreglement als gevolg van de verzochte gedeeltelijke intrekking 

en wijziging van de verplichtstelling Sport.  

Bijlage 6 De actuariële en bedrijfstechnische nota 2017. 

Bijlage 7 Ingevuld Formulier representativiteitsgegevens ter toelichting op de 

representativiteitsopgave. 

Bijlage 8 CAO sport 2016-2018. 

Bijlage 9 Getekende akkoordverklaring CAO sport 2016-2018. 


