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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 tot deelneming in 
het pensioenfonds gevraagd is de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te verzoeken het 
verplichtstellingsbesluit per 1 juli 2018 te wijzigen zoals in dit concept-besluit vermeld; 

dat dit het besluit betreft van de Minister van 31 december 1969, nummer 44.403, Staatscourant 
1970, 18, welk besluit laatstelijk is gewijzigd bij besluit van 28 augustus 2017, Staatscourant 2017, 

50218; 

dat de wijziging er op gericht is de maximumleeftijd voor deelneming in het pensioenfonds blijvend 
te laten aansluiten bij de - zich versneld stapsgewijs verhogende - AOW-gerechtigde leeftijd en de 
verplichtstelling zo in overeenstemming te brengen met het deelnemersbegrip in het 

pensioenreglement; 

OVERWEGENDE 

dat bijlage a van het pensioenreglement in verband met deze (technische) wijziging van de 

verplichtstelling gewijzigd moet worden; 

GEHOORD 

de Pensioenraad 

BESLUIT ALS VOLGT: 

ARTIKEL I 

ln Bijlage a vervalt de hierna vermelde tekst: 

A. Werknemers: 

ieder die een arbeidsovereenkomst volgens burgerlijk recht heeft met een onder A genoemde 

werkgever, uitgezonderd: 

a. de werknemers die de 15-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt en de werknemers die de 
pensioengerechtigde leeftijd in de zin van de Algemene Ouderdomswet (Stb. 1956, 281, 
laatstelijk gewijzigd bij wet van 18 juli 2012, Stb. 2012, 328) hebben bereikt, 

en wordt vervangen door de volgende tekst: 
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A. Werknemers: 

ieder die een arbeidsovereenkomst volgens burgerlijk recht heeft met een onder A genoemde 

werkgever, uitgezonderd: 

a. de werknemers die de 15-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt en de werknemers die de 
pensioengerechtigde leeftijd in de zin van artikel 7a lid 1 van de Algemene Ouderdomswet 

hebben bereikt, 

ARTIKEL li 

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 december 2017. 

voorzitter, 
C.P.M. Moonen 

plv. voorzitter, 
E.W.M. Merlijn 

secreta ris, 
F.F.L. Vlak 
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