VERPLICHTSTELLING
Bij beschikking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 29 juni 1990, nr. SVO/90/3515
(gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant van 10 juli 1990, nr. 131) werd - op het
desbetreffende verzoek d.d. 29 maart 1990 - het deelnemen in het Bedrijfspensioenfonds voor de
Particuliere Beveiliging verplicht gesteld met ingang van 1 juli 1990.
In bovengenoemde beschikking zijn nadien wijzigingen aangebracht bij beschikkingen van
- 23 maart 1992, nr. DGSZ/SV/O/92/2625 (Ned. Stcrt. dd 27 maart 1992, nr. 62)
- 16 november 1993, nr. SZ/SV/O/93/4779 (Ned. Stcrt. dd 16 mei 1994, nr. 90)
- 9 mei 2000, nr AI 2000 1473 ( Ned.Stcr. dd 12 mei 2000, nr. 92)
- 27 april 2010, (Ned. Stcrt. d.d. 29 april 2010, nr. 6755)
- 9 december 2013, (Ned. Stcrt. d.d. 12 december 2013, nr. 35165)
De tekst van de verplichtstelling luidt als volgt:
Ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds
2000 (Wet van 21 december 2000, Staatsblad 2000, 628, zoals laatstelijk gewijzigd op 12 juni 2012,
Staatsblad 2012, 246) het deelnemen in de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Particuliere
Beveiliging verplicht te stellen voor de mannelijke en vrouwelijke werknemers die in dienst van een
werkgever zijn, vanaf de eerste dag van de maand waarin zij de 21-jarige leeftijd bereiken tot de
eerste dag van de maand waarin zij de 67-jarige leeftijd bereiken,
wordende ten deze verstaan onder:
a. werkgever:
de organisatie als bedoeld in artikel 3, sub a (particuliere beveiligingsbedrijven), sub b (particuliere
alarmcentrales) en sub c (particuliere geld- en waardetransportbedrijven) van de Wet particuliere
beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wet van 24 oktober 1997, Staatsblad 1997, 500),
zoals laatstelijk gewijzigd op 22 november 2006, Staatsblad 2006, 588) waaraan een vergunning als
bedoeld in artikel 2 jo. artikel 4 van de genoemde wet is verleend;
b. werknemer:
de werknemer in de zin van de sociale werknemersverzekeringen, met uitzondering van degene, die
krachtens een afroepcontract kan worden opgeroepen voor het verrichten van losse ongeregelde
diensten.

