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besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot 

wijziging van de verplichtstelling tot deelneming in het 

bedrijfstakpensioenfonds voor medewerkers in het notariaat

Gezien de aanvraag van TKP Pensioen namens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en de 
Bond van medewerkers in het Notariaat, daartoe strekkende, dat de verplichtstelling tot deelneming in 
de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat, ingevolge de Wet verplichte 
deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, wordt gewijzigd voor de in de aanvraag bedoelde 
groepen van personen in de bedrijfstak voor medewerkers in het Notariaatin de zin dat de naam van 
het bedrijfstakpensioenfonds vanaf het moment waarop de fusie tussen de Stichting Bedrijfspensioen-
fonds voor medewerkers in het Notariaat en de Stichting Notarieel Pensioenfonds van kracht is 
geworden, wordt gewijzigd in Stichting Pensioenfonds Notariaat;

Overwegende,

dat tegen de aanvraag tot wijziging van de verplichtstelling zienswijzen zijn ingebracht door de heer 
mr. G.G. Zwanikken. De aanvraag suggereert volgens hem dat slechts sprake is van een naamswijzi-
ging, terwijl Europeesrechtelijk sprake zou zijn van een nieuwe entiteit. Voorts stelt hij dat er geen 
draagvlakonderzoek is uitgevoerd en dat er ook geen vooruitzichten bestaan dat dit op korte termijn 
wordt uitgevoerd. Ter waarborging verzoekt hij pas tot aanwijzing van een pensioenfonds over te gaan 
als de uitkomst van zo’n onderzoek bekend en positief is. Verder voert hij aan dat er een voornemen 
bestaat om een eigen pensioenfonds op te richten en beroept hij zich op het Unis-arrest van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie van 17 december 2015.

Overwegende ten aanzien van de zienswijzen.

De onderhavige wijziging betreft uitsluitend een naamswijziging van de Stichting Bedrijfspensioen-
fonds voor medewerkers in het Notariaat. Van een materiële wijziging van de verplichtstelling of een 
nieuwe entiteit is derhalve geen sprake. De verplichte deelname in dit bedrijfstakpensioenfonds wijzigt 
niet. Voorts is niet aangetoond dat degenen die door de verplichtstelling gehouden zijn tot deelneming 
in het bedrijfstakpensioenfonds door de naamswijziging in hun belangen worden geschaad.

Ten aanzien van de stelling dat er geen draagvlakonderzoek is uitgevoerd merk ik ten overvloede nog 
op dat voor het wijzigen van een verplichtstelling tot deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 
vereist is dat het georganiseerde bedrijfsleven dat de aanvraag indient een, naar het oordeel van de 
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid belangrijke, meerderheid van de in de desbetreffende 
bedrijfstak werkzame personen vertegenwoordigt (artikel 10, eerste lid, van de Wet verplichte 
deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000).

Deze belangrijke meerderheid moet blijken uit een opgave van het aantal werkgevers dat lid is van de 
bij de aanvraag tot wijziging betrokken werkgeversorganisatie(s) onderscheidenlijk het aantal 
werkgevers in de bedrijfstak waarop de aanvraag tot wijziging van de verplichtstelling betrekking 
heeft, alsmede het aantal werknemers in dienst van werkgevers die lid zijn van de bij de aanvraag tot 
wijziging betrokken werkgeversorganisatie(s) onderscheidenlijk het aantal werknemers werkzaam bij 
werkgevers in de bedrijfstak waarop de aanvraag betrekking heeft. Deze opgave dient door partijen 
voorzien te zijn van een toelichting op de wijze van verzameling van de gegevens als bedoeld in artikel 
3, sub f van de Regeling betreffende aanvragen op grond van de Wet verplichte deelneming in een 
bedrijfstakpensioenfonds 2000.

Partijen hebben bij de aanvraag tot naamswijziging een representativiteitsopgave overgelegd. Uit 
deze opgave blijkt dat alle in Nederland gevestigde notarissen en werkzame toegevoegd notarissen en 
kandidaat-notarissen ingevolge artikel 60 van de Wet op het notarisambt leden zijn van de Koninklijke 
Notariële Beroepsorganisatie. Hieruit volgt dat alle medewerkers in het notariaat werkzaam zijn bij 
werkgevers die zijn aangesloten bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. De representativiteit 
bedraagt daarmee 100%.

Gezien het bovenstaande vormen de zienswijzen geen beletsel om tot besluitvorming over te gaan.

Gelet op de artikelen 10, eerste lid en 16 van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioen-
fonds 2000;
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BESLUIT:

I 

Wijzigt het besluit van 14 januari 1955, nr. 131, Stcrt. 1955, nr. 18 (laatstelijk gewijzigd bij besluit van 
19 augustus 2013, Stcrt. 2013, nr. 23801) waarin werd overgegaan tot het verplicht stellen van de 
deelneming in de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat.

De verplichtstelling tot deelneming komt na wijziging te luiden als volgt:

‘De deelneming in Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat, dan wel 
Stichting Pensioenfonds Notariaat vanaf het moment waarop de fusie tussen Stichting Bedrijfs-
pensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat en Stichting Notarieel Pensioenfonds van kracht 
is geworden, is verplichtgesteld voor elke werknemer vanaf de leeftijd van 18 jaar tot de eerste dag 
van de maand waarin de werknemer de leeftijd van 67 jaar bereikt, met uitzondering van een 
notaris of kandidaat-notaris, die – op basis van een arbeidsovereenkomst gesloten met (een) 
notaris(sen) dan wel een vennootschap waarvan één of meer notarissen direct of indirect vennoot 
of aandeelhouder zijn – in hoofdzaak werkzaamheden verricht voor een notaris, of een waarnemer 
van een notaris, in Nederland.’

II 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2017en heeft geen terugwerkende kracht.

’s-Gravenhage, 22 februari 2017

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
de Directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes
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