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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 van de
deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor de Tandtechniek zoals vastgelegd in het
besluit van 30 juni 1967, nr. 63. 111, Stert. 1967, nr. 131 (laatstelijk gewijzigd bij besluit van
18 december 2017, Stert. 21 december 2017 nr. 74098), voornemens zijn om de minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid te verzoeken om deze verplichtstelling in te trekken;
voornoemde werkgevers- en werknemersorganisaties voornemens zijn om gelijktijdig met
voornoemde intrekking, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te verzoeken om
het besluit van de Minister van 31 december 1969, nr. 44.403, Staatscourant 1970, 18
(laatstelijk gewijzigd bij besluit (laatstelijk gewijzigd bij besluit van 28 augustus 2017, Stert.
1 september 2017 nr. 50218) inzake de verplichtstelling tot deelneming in het
pensioenfonds, te wijzigen zoals in dit concept-besluit is vermeld;
de wijziging er op gericht is om werkgevers en werknemers in de branche tandtechniek per
1 oktober 2018 onder de verplichtstelling van het pensioenfonds te brengen, door de
verplichtstelling van het pensioenfonds uit te breiden met de verplichtstelling 'werkgever in
de tandtechniek'.
OVERWEGENDE
dat bijlage a bij het pensioenreglement in verband met deze wijziging van de
verplichtstelling gewijzigd moet worden;
GEHOORD
de Pensioenraad
BESLUIT ALS VOLGT:
ARTIKEL I

Aan onderdeel A (Werkgevers) van bijlage a bij het pensioenreglement wordt een nieuwe
letter m toegevoegd (met de naam 'werkgever in de tandtechniek'), die luidt:
Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die:
a.

zich in hoofdzaak richt op het vervaardigen en/of repareren van tandtechnische

werkstukken;
b. zich niet in hoofdzaak richt op het vervaardigen of repareren van tandtechnische
werkstukken, maar wel in hoofdzaak bedrijfsactiviteiten verricht in de mondzorg, alleen
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geldend voor zijn werknemers die hoofdzakelijk tandtechnische werkstukken
vervaardigen en/of repareren.
Onder tandtechnische werkstukken wordt verstaan alle werkstukken bestemd voor
regulering, vervanging of herstel van gebitselementen, zoals bijvoorbeeld kronen, bruggen,
(frame)protheses en regulatie-apparatuur.

ARTIKEL li
Dit besluit vervangt het besluit van 6 juli 2017 dat door het bestuur is vastgesteld in zijn
vergadering van 6 juli 2017 (kenmerk: AR&F 17-074).
Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum waarop de verplichtstelling conform
het bovenvermelde verzoekschrift door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
wordt gewijzigd.
Aldus door het bestuur vastgesteld in zijn vergadering van 4 april 2018.

-r: ·-07 '\

--~~t1Ïlf6 ~ /
~
plv. voorzitter,
A.J. Vink
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secretaris,
F.F.L. Vlak
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