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Beschikking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 december 1981, nr.
47310, Nederlandse Staatscourant van 8 januari 1982, nr. 5 en zoals laatstelijk gewijzigd bij beschikking
van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 juni 1994, nr. SZ/SV/8/94/1841.

DE STAATSSECRETARIS
VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Gezien het op 13 juli 1981 ontvangen verzoekschrift van
a. het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart te Rotterdam;
b. de Vervoersbond NVV te Utrecht;
c. de Vervoersbond NKV te Utrecht en
d. de Vervoersbond CNV te Utrecht,
daartoe strekkende, dat de deelneming in de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en
Binnenvaart ingevolge de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds
verplicht wordt gesteld voor de in dat verzoekschrift nader aangeduide werknemers in de
binnenscheepvaart;
Overwegende, dat het verzoek om verplichtstelling wordt gedragen door een voldoende
representatieve vertegenwoordiging van het georganiseerde bedrijfsleven in de betrokken bedrijfstak;
Gezien de statuten en het pensioenreglement van de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en
Binnenvaart, zoals deze laatstelijk met ingang van 1 januari 1982 zijn gewijzigd;
Gelet op de artikelen 3, eerste lid, 4, 5, tweede en derde lid en 16 van de Wet betreffende verplichte
deelneming in een bedrijfspensioenfonds;
Na overleg met de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
alsmede gehoord de Sociaal-Economische Raad en de Verzekeringskamer;

BESLUIT:
I.

Het deelnemen in de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart verplicht te
stellen voor de werknemers tot de eerste dag van de maand, waarin zij de 65-jarige leeftijd
bereiken,
wordende ten deze verstaan onder:
A. werknemer:
degene, die krachtens een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in loondienst is van een
werkgever en die krachtens dit dienstverband
a. werkzaam is op vaartuigen, die gebruikt worden ten behoeve van de nationale en/of
internationale binnenscheepvaart (met uitzondering van de zogenaamde opstapper),
dan wel

b. belast is met werkzaamheden van laden en lossen en van onderhoud en reparatie van de
vaartuigen van de werkgever mits op hem Nederlandse loon- en arbeidsvoorwaarden van
toepassing zijn of worden toegepast;
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B. werkgever:
de natuurlijke persoon, rederij of vennootschap, die gevestigd is in Nederland en die in of
vanuit Nederland de nationale en/of internationale binnenscheepvaart uitoefent;
C. binnenscheepvaart:
de vrachtvaart (exclusief het binnenbeurtvaartbedrijf) met binnenschepen, waaronder
begrepen tankschepen, sleepschepen, sleepboten en duwboten;
II.

vrijstelling te verlenen, voor zoveel nodig, van het bepaalde in artikel 5, tweede lid, van de Wet
betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds.
's-Gravenhage, 30 december 1981
DE STAATSSECRETARIS VOORNOEMD
Mevrouw drs. C.I. Dales
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