UITVOERINGSOVEREENKOMST
STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN
VERSIE FEBRUARI 2018

Partijen:
1. De Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken, verder te noemen het fonds, statutair
gevestigd te Den Haag, ten deze vertegenwoordigd door:
………………………………………………….
………………………………………………….
en
2. …………………….., gevestigd te …………………, verder te noemen de Werkgever, ten deze
rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
………………………………………………..
………………………………………………..
In aanmerking nemende:
•
Dat de Werkgever niet onder de werkingssfeer van het fonds valt;
•

Dat de Werkgever heeft verzocht om zich op vrijwillige basis bij het fonds aan te sluiten;

•

Dat het fonds op grond van artikel 121 van de Pensioenwet c.q. artikel 5 van de statuten
van het fonds een uitvoeringsovereenkomst kan sluiten met een werkgever die niet onder
de werkingssfeer van het fonds valt, maar die heeft verzocht om zich op vrijwillige basis bij
het fonds aan te sluiten en voldoet aan de daarin gestelde voorwaarden, te weten:
a.

de loonontwikkeling bij de werkgever ten minste gelijk is aan die in de bedrijfstak en de
werkgever deelneemt in de sociale fondsen in de bedrijfstak, of

b. er sprake is van een groepsverhouding tussen de werkgever die zich vrijwillig wil
aansluiten en een andere werkgever die onder de werkingssfeer van het fonds valt; of
c.

dit aansluitend gebeurt aan een periode waarin de werkgever wel onder de werkingssfeer
van het bedrijfstakpensioenfonds viel, en

d. de werkgever eenzelfde maatschappelijk doel dient, passend bij de missie en visie van het
fonds. Dit wordt beoordeeld door het bestuur.
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•

Dat het fonds in de opdrachtaanvaardingsovereenkomst met sociale partners is
overeengekomen dat aansluiting van werkgevers die niet onder de werkingssfeer vallen
mogelijk is;

•

Dat het verantwoordingsorgaan van het fonds positief heeft geadviseerd over de
uitvoeringsovereenkomst voor vrijwillige aansluiting;

•

Dat het bestuur van het fonds het verzoek van de Werkgever tot vrijwillige aansluiting
heeft gehonoreerd.

Komen het volgende overeen:
Deelname aan andere pensioenregeling
De werknemers, voor wie de Werkgever vrijwillige aansluiting vraagt, mogen niet vallen onder de
verplichtstelling van een ander bedrijfstakpensioenfonds of verplicht zijn tot deelname aan een
andere pensioenregeling.
Instemming werknemers
Alle betrokken huidige en toekomstige werknemers gaan deelnemen aan de pensioenregeling van
het fonds, tenzij het bestuur afwijkend beslist. De Werkgever verklaart dat zijn werknemers
hebben ingestemd met vrijwillige aansluiting bij het fonds.
Geldende bepalingen van toepassing op deze overeenkomst
De Werkgever heeft kennis genomen van de geldende bepalingen van de pensioenreglement(en),
het uitvoeringsreglement en de bijbehorende incassoprocedure en de
opdrachtaanvaardingsovereenkomst. De daaruit voortvloeiende rechten en plichten zijn over en
weer van overeenkomstige toepassing op het fonds en de Werkgever. Het uitvoeringsreglement
zoals dat geldt bij aanvang van deze overeenkomst en zoals dit nadien wordt gewijzigd is bindend
voor de Werkgever. De actuele versie van de documenten is te raadplegen op de website van het
fonds.
Premie
1.
Het fonds kan de verschuldigde premie afwijkend vaststellen op basis van het
premiebeleid voor vrijwillige aansluitingen. Het premiebeleid voor vrijwillige aansluitingen
wordt aan de Werkgever verstrekt. In het betreffende beleid wordt rekening gehouden
met de karakteristieken van het deelnemersbestand van de Werkgever. Als de
verschuldigde premie afwijkend wordt vastgesteld, dan wordt de Werkgever vóór de
totstandkoming van deze overeenkomst daarover geïnformeerd, en wordt de bijlage
“premievaststelling” toegevoegd aan deze uitvoeringsovereenkomst.
2.
Het fonds toetst de verschuldigde premie eens in de twee jaar op basis van het
premiebeleid voor vrijwillige aansluitingen. Mocht naar het oordeel van het bestuur van het
fonds een aanpassing nodig zijn, dan wordt de bijlage “premievaststelling” daarvoor
gewijzigd onder vermelding van de ingangsdatum van de aanpassing.
3.
Ingeval door de ingangsdatum van de vrijwillige aansluiting pensioenpremie met
terugwerkende kracht betaald moet worden is de Werkgever wettelijke rente verschuldigd
aan het fonds.
4.
De Werkgever neemt een door een vorige pensioenuitvoerder bij de Werkgever in
rekening gebracht nadeel door aansluiting bij het fonds voor zijn rekening.
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Gegevensverstrekking
De Werkgever vrijwaart het fonds tegen alle financiële aansprakelijkheden als gevolg van geen of
onvolledige, onjuiste of niet-tijdige aanmelding of opgave van wijzigingen, ook nadat de aansluiting
bij het fonds is beëindigd.
Tussentijdse wijziging van de overeenkomst
Deze overeenkomst kan tussentijds door het fonds schriftelijk worden gewijzigd indien dwingend
wettelijke bepalingen of regels van de toezichthouder hiertoe noodzaken of indien een wijziging
van het beleid door het bestuur hiertoe noodzaakt.
Opzegging van de overeenkomst
De overeenkomst kan door het fonds en/of de Werkgever schriftelijk worden opgezegd. De
opzegtermijn bedraagt zes maanden voor de einddatum van deze overeenkomst. Zonder
opzegging wordt de overeenkomst telkens automatisch met vijf jaar verlengd.
Tussentijdse opzegging van de overeenkomst
De overeenkomst kan door het fonds en/of de Werkgever tussentijds schriftelijk worden
opgezegd.
Het fonds kan de aansluiting van de Werkgever tussentijds beëindigen per een nader te stellen
termijn als wordt voldaan aan één of meer van de navolgende voorwaarden:
a.
als niet (langer) wordt voldaan aan de hierboven genoemde voorwaarden voor vrijwillige
aansluiting;
b.
als de Werkgever niet voldoet aan zijn verplichtingen jegens het fonds uit hoofde van deze
uitvoeringsovereenkomst;
c.
als de Werkgever in staat van faillissement verkeert of in liquidatie is getreden;
d.
als met inachtneming van de statutaire bepalingen tot opheffing van het fonds is besloten.
De Werkgever kan de aansluiting tussentijds beëindigen als de verschuldigde premie hoger wordt
vastgesteld op grond van de tweejaarlijkse toets op het premiebeleid voor vrijwillige aansluitingen.
De beëindigingsdatum is de ingangsdatum van de aanpassing van de verschuldigde premie.
Collectieve waardeoverdracht
Op initiatief van één van beide partijen kan de mogelijkheid tot een inkomende of een uitgaande
collectieve waardeoverdracht met bijbehorende nadere voorwaarden worden besproken. Bij een
collectieve waardeoverdracht zal voldaan moeten worden aan alle ter zake geldende wettelijke
vereisten en voorschriften. De overdracht mag naar het oordeel van het bestuur niet ten nadele
van de overige belanghebbenden van het fonds uitwerken.
Duur van de overeenkomst
Deze uitvoeringsovereenkomst is in werking getreden per [datum].
De einddatum van deze overeenkomst is 31 december [jaar].
Deze overeenkomst is laatstelijk gewijzigd per [datum].
Toepasselijk recht en geschillen
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor geschillen die voortvloeien uit
deze overeenkomst kiezen partijen woonplaats te Den Haag.
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Ondertekening
Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend
te …………………………….,
op …………………………….,
Namens
Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken
…………………………….
…………………………….

Werkgever
……………………………
……………………………

Indien van toepassing: bijlage premievaststelling d.d. ……………

