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Mr. L.K. Wouterse mr. M.H. Feiken
advocaat advocaat

De verplichte aansluiting bij het 
bedrijfstakpensioenfonds

Casus 1
– Bedrijf Asbest Weg stelt arbeidskrachten ter beschikking aan opdrachtgevers om onder 

leiding en toezicht van opdrachtgevers asbest te verwijderen.
– Asbest Weg heeft 100 medewerkers in dienst, waarvan het grootste deel maar een korte 

periode werkt (soms maar twee weken), een klein aantal werkt er inmiddels een paar jaar.
– Asbest Weg is geen lid van een werkgeversorganisatie.
– Asbest Weg is niet aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en ook geen eigen 

pensioenregeling.
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Stelling 1
– WAAR of NIET WAAR?

“Asbest Weg hoeft zich geen zorgen te maken over het feit dat zij geen pensioenregeling 
heeft.”
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Antwoord stelling 1
– De stelling is: NIET WAAR !
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Toelichting casus 1
Bedrijfstakpensioenfonds

– Welke pensioenfondsen zouden zich kunnen melden? 
– Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf

• APG

– Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid
• APG

– Bedrijfstakpensioenfonds voor Personeelsdiensten (STiPP)
• PGGM
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Onderzoek pensioenfonds
– TBB: Technisch Bureau Bouwnijverheid

– Bureau naleving & werkingssfeer

– Bevoegdheid slechts voor CAO

– SNCU: Stichting Naleving CAO Uitzendkrachten
– Belastingdienst geeft gegevens door bij wijziging (of aanvang) sectorindeling

– Meldingsplicht werkgever

– Toekomst?

– Concurrent (“klikken”)
– KvK
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Casus 2
Onderzoek pensioenfonds

– Pensioenfonds meldt zich bij de werkgever:
– Door toezending van een vragenbrief of -formulier

– Door aankondiging van een onderzoek ter plaatse
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Stelling 2
– WAAR of NIET WAAR?

“Werkgever moet altijd het formulier invullen/meewerken aan het onderzoek.”
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Antwoord stelling 2
– De stelling is: NIET WAAR !

– Openbare informatie (handelsregister, website) moet wel enige aanknopingspunten geven.
– Dit is wel vrij snel aan de orde;

– Niet reageren over het algemeen niet handig
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Toelichting casus 2
Onderzoek pensioenfonds

– Pensioenfonds zegt: Asbest Weg valt onder de regeling van ons pensioenfonds.

 Waarin gaan we kijken of dat klopt?
– In de Regeling Wfsv?

– In de CAO?

– In de Verplichtstellingsbeschikking (beschikking van de Minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid inzake de verplichte deelneming in het betreffende pensioenfonds)?

01-10-2019 10



6

Onderzoek pensioenfonds
– Onderscheid sectorindeling en indeling in CAO/BPF: 

– Sectorindeling: een werkgever MOET ergens ingedeeld worden: 

• Maatschappelijke functie in het verkeer bepalend.

• Indien geen exacte sector, dan aansluiting zoeken bij wel bestaande, meest passende, 

sector.

– CAO: alleen als de werkgever daadwerkelijk onder de werkingssfeer valt.

– Verplichte deelneming: alleen als de werkgever daadwerkelijk onder werkingssfeer valt.
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Casus 3
– Asbest Weg heeft een werkingssfeer-onderzoek gehad, uitgevoerd door het TBB met als 

conclusie  Pensioenfonds voor de Bouwnijverheid.

– Hoe nu verder?
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Wat kan je doen?
– Goede inventarisatie van organisatie en activiteiten: wat doet deze werkgever/onderneming 

precies? 
– Er moet voldaan zijn aan alle criteria die staan vermeld in de werkingssfeerbepaling.

– Goede juridische inventarisatie van de werkingssfeerbepaling(en) in de 
Verplichtstellingsbeschikking ? 
– Controleer definities.

– Uitleg uitsluitend op basis van tekst, bedoeling partijen wordt daarin niet betrokken

– HR 24 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU9889
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Wat zegt de werkingssfeerbepaling?
– Ondernemingen waarvan het bedrijf is gericht op productie voor derden op het gebied van: 

– …..

– Asbestverwijdering 

– Productie voor derden: ook dienstverlening aan derden
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Wat zegt de werkingssfeerbepaling?
– Met bovengenoemde ondernemingen wordt gelijkgesteld: 

– Uitzendondernemingen die voor meer dan 50% van de loonsom op jaarbasis arbeidskrachten 

ter beschikking stellen aan ondernemingen in de bouw, tenzij lid ABU/NBBU.

– Uitzendondernemingen die voor 50% of minder van de loonsom op jaarbasis arbeidskrachten 

ter beschikking stellen aan ondernemingen in de bouw en/of lid zijn van de ABU of NBBU: 
– Alleen werknemers, ter beschikking gesteld aan bouwondernemingen én vakkracht zijn (onder 

voorwaarden).
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Detachering / uitzending
– Meer dan 50% van de loonsom moet ter beschikking worden gesteld aan ondernemingen 

die vallen onder BPF Bouw.
– Asbest Weg weet natuurlijk wie zijn opdrachtgevers zijn, maar hoe weten zij of het 

ondernemingen in de bouw zijn?

– En als er nader onderzoek is geweest naar die ondernemingen en de onderzoeksgegevens 

worden niet nader bekend gemaakt?
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Stelling 3
– WAAR of NIET WAAR?

“Asbest Weg moet de namen van haar opdrachtgevers bekend maken.”

01-10-2019 17

Antwoord stelling 3
– De stelling is: WAAR !
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Toelichting casus 3
Informatieverplichting
– Indien aansluiting uit feiten en omstandigheden mogelijk kan zijn.
– Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 mei 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:4138 
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Conclusie: BPF Bouwnijverheid
– Stel Asbest Weg valt inderdaad onder de werkingssfeer van de Bouw.

– Hoe nu verder ?
– Beroep op andere verplichte deelneming?

– Beroep op reeds aanwezige pensioenregeling ?

– Beroep op verjaring?
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Ander pensioenfonds?
– BPF Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf:

Iedere onderneming die als hoofd- of nevenberoep heeft: 
“Het op een door de opdrachtgever bepaalde locatie regelmatig of eenmalig schoonmaken, 
dan wel glazenwassen in, op, van of aan gebouwen, woningen, straten/wegen, (huisvuil-) 
containers, terreinen en/of verkeersmiddelen, een en ander in de ruimste zin van het 
woord, tenzij overwegend sprake is van rioolreinigingsactiviteiten.”
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Ander pensioenfonds?
– Maakt het volgende nog uit?
– CAO Schoonmaak kende voorheen de functie “allround medewerker asbestverwijdering”.
– Werkingssfeerbepaling Bouw bevat nu de algemene omschrijving “Asbestverwijdering”.

– BPF Personeelsdiensten (STIPP)?
– Uitzendonderneming:

– Onderneming die voor ten minste 50 procent van het totale premieplichtig loon op jaarbasis 

uitzendkrachten ter beschikking stelt van (uitzendt naar) opdrachtgevers.
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Ander pensioenfonds?
– Maar: lid 6 geeft dan vervolgens uitdrukkelijk een uitzondering voor de bouw.

– BPF Bouwnijverheid is dus van toepassing.

– Bouw en STIPP hebben dit onderling goed afgestemd.
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Casus 4
– Stel: Asbest Weg heeft voor zijn personeel al wel een eigen pensioenregeling.
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Stelling 4
– WAAR of NIET WAAR?

“Omdat Asbest Weg al een eigen pensioenregeling heeft, valt zij niet onder de verplichte 
deelneming van het BPF Bouwnijverheid.”
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Antwoord stelling 4
– De stelling is: NIET WAAR !
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Toelichting casus 4
Reeds bestaande pensioenregeling:
– Hoofdregel: reeds bestaande eigen pensioenregeling bestaat naast verplichte aansluiting 

BPF.
– Soms: vrijstelling mogelijk.

– Per BPF anders geregeld.

– Verplicht o.g.v. wetgeving.
– Kostbaar en ingewikkeld gemaakt.

– Zorgplicht assurantietussenpersoon.
– Schade; extra kosten .

– I.v.m. afwikkeling lopend contract met verzekeringsmaatschappij? 

– Onmogelijkheid tussentijds opzeggen?
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Casus 5
– APG vordert voor het pensioenfonds Bouw alsnog de premie over de jaren 1998 tot en met 

september 2019 na bij Asbest Weg.
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Stelling 5
– WAAR of NIET WAAR?

“Asbest Weg kan met succes een beroep doen op de verjaring voor wat betreft de premies 
van de periode vóór 1 september 2014 (5 jaar).”
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Antwoord stelling 5
– De stelling is: NIET WAAR !
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Toelichting casus 5
Verjaring
– Verjaring: géén eigen verjaringsregeling voor premievorderingen BPF (anders LB/SV).
– We vallen hier dus terug op het civiele recht.
– Bijzondere termijn van 5 jaar:

– Nakomen overeenkomst:
– Vaststellen en toekennen van pensioenrechten.

– Nakomen pensioentoezegging.

– Het doen van een periodieke betaling:
– Betalen van de pensioenpremie.

– Algemene termijn van 20 jaar:
– Verplichting werknemer aan te melden is wettelijke verplichting?
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Verjaring
– Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 mei 2017 ECLI:NL:GHARL:2017:3886: 

verjaringstermijn is 5 jaar maar die gaat pas lopen nadat premienota’s zijn opgelegd.
– Dus: in 2018 ontdekt BPF “Asbest Weg” en legt premienota’s vanaf 1998 (start 

onderneming) op per 1 november 2018 .
– Ongelimiteerde navordering mogelijk??
– Redelijkheid en billijkheid.
– Wijzigingen in de werkingssfeerbepaling door de jaren heen controleren.

– Wel oppassen, dus.
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Casus 6
– Asbest Weg viel onder bouw, omdat zij voor meer dan 50% arbeidskrachten ter beschikking 

zou stellen aan ondernemingen die onder de bouw vielen.
– Asbest Weg werkte met het uitzendbeding en was voordat het pensioenfonds Bouw zich 

meldde al bezig met de certificering en de aanmelding bij de NBBU.
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Stelling 6
– WAAR of NIET WAAR?

“BPF Bouw zal zijn naheffingen moeten laten vervallen.”

01-10-2019 34



18

Antwoord stelling 6
– De stelling is: NIET WAAR !
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Toelichting casus 6
– Pas vanaf het moment dat certificering rond is en lid van NBBU gaan deze regels gelden. 
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Procedurele aspecten
– Welke weg moet/kan de werkgever bewandelen?

– Bezwaarschriftprocedure 

Let op: civiel recht van toepassing; niet altijd even helder in welke fase je je bevindt; 

verschillende afdelingen werken mee in het proces.

Bouw: in CAO.

– Civiele procedure

– Verklaring voor recht (zekerheid, voorkomen premienota).

– Verzet tegen dwangbevel (na oplegging premienota).
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Casus 7
– Asbest Weg blijft van mening dat zij niet onder de werkingssfeer van Bouw valt.
– Zij weigert loonopgave te doen bij APG, omdat loonopgave zou betekenen dat zij het 

standpunt van het Pensioenfonds (en alle andere bedrijfstakregelingen die meeliften) 
accepteert. 
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Stelling 7
– WAAR of NIET WAAR?

“Het is verstandiger als Asbest Weg blijft weigeren loonopgaves aan te leveren.”
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Antwoord stelling 7
– De stelling is: NIET WAAR !
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Toelichting casus 7
Ambtshalve nota’s

– APG gaat uit van: 
– 100 werknemers per jaar.

– Allen 261 dagen gewerkt.
– Derhalve te betalen over elk jaar:

– € 825.000,-: 
• middelloonpensioen

• 55+/55-

• O&O en scholing 
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Toelichting casus 7
– Naast hoofdsom van € 3.300.000,- over 4 jaar: 

– Wettelijke rente:

– buitengerechtelijke kosten: 15% over hoofdsom en rente:
– € 495.000

– overige kosten: registratiekosten

totaal: € 3.795.000
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Wat te doen?
– Toch loonopgave doen, maar dan onder protest: ambtshalve nota wordt in elk geval lager.
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Stelling 8
– WAAR of NIET WAAR?

“Na aanpassing van de nota’s dient de rente en de buitengerechtelijke incassokosten toch 
vergoed te worden over de bedragen van de oorspronkelijke nota’s.”
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Antwoord stelling 8
– De stelling is: NIET WAAR !
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Rente en incassokosten
– Niet betalen is een tekortkoming en kan leiden tot schadevergoeding:

– Wettelijke rente

– Buitengerechtelijke incassokosten

– Wel: redelijke kosten
– Soms zo kort door de bocht: gehele nota buitenwerking gesteld.

– Soms geen incassokosten vanwege gebrekkige communicatie en/of niet gebruiksvriendelijk 

systeem.

– Vaker: matiging incassokosten.
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Stelling 9
– WAAR of NIET WAAR?

“Het werknemersdeel van de nageheven premie kan Asbest Weg inhouden op het loon van 
de werknemers.”
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Antwoord stelling 9
– De stelling is: NIET WAAR !
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Toelichting casus 9
– Over het algemeen zal het verhalen van het werknemersdeel op bezwaren stuiten.
– Bij directe inhouding zou dit wel zelf betaald zijn door werknemer.
– Per situatie verschillend
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Casus 
– Werknemer Dirk meldt zich bij zijn werkgever, Asbest Weg en geeft aan dat Asbest Weg 

zich moet melden bij het BPF Bouw en claimt een schadevergoeding vanwege gemiste 
pensioenopbouw.
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Claim werknemer
– Nagaan of Asbest Weg onder de werkingssfeer valt, die de werknemer stelt.
– Stel werknemer is al tien jaar in dienst en heeft nooit eerder een claim ingediend.

– Beroep op verjaring?

– Ook werknemer kan dus met een claim komen.
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Tot slot
– Doe regelmatig een BPF – check.

– Voorkom naheffing premies met vergaande terugwerkende kracht.

– Voorkom onmogelijkheid verrekening werknemersdeel premie bij naheffing.

– Zorgplicht accountant/boekhouder/ loonadministrateur.
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Vragen?

Ook na vandaag zijn onze advocaten en casemanagers graag bereid om uw vragen te beantwoorden!
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