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Toelichting afdracht pensioenpremie aan BPF Schilders 
 

Uw onderneming is vanaf de datum van oprichting verplicht tot aansluiting bij Stichting 

Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (hierna:  

BPF Schilders) op basis van de Wet verplichte deelneming in een 

bedrijfstakpensioenfonds 2000.  

 

Naleven premiebetaling BPF Schilders 

Op grond van artikel 4 van deze wet is uw onderneming verplicht tot naleving van de 

statuten en reglementen en de daarop gebaseerde besluiten van het bestuur van  

BPF Schilders. Deze naleving omvat onder andere: 

 aanmelding van uw werknemers bij BPF Schilders (hoofdstuk 3 van het 

uitvoeringsreglement) en  

 premiebetaling (hoofdstuk 9 en 10 van het uitvoeringsreglement en hoofdstuk 25 van 

het pensioenreglement)  

 

Dwangbevel als u niet binnen dertig dagen betaalt 

Conform artikel 21 van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 

2000 kan het pensioenfonds, vertegenwoordigd door de personen die op grond van de 

statuten van het bedrijfstakpensioenfonds bevoegd zijn het fonds in rechte te 

vertegenwoordigen, de premie, wettelijke of reglementaire renten of reglementaire boete 

en de aanmaningskosten invorderen bij dwangbevel indien een bijdrage na aanmaning 

per aangetekende brief niet of niet geheel binnen dertig dagen wordt voldaan. 

 

Ten uitvoer leggen van dwangbevel 

Het dwangbevel levert een executoriale titel op die met toepassing van de voorschriften 

van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zonder rechterlijke tussenkomst ten 

uitvoer kan worden gelegd. Het dwangbevel kan niet ten uitvoer worden gelegd voordat 

acht dagen na de betekening daarvan zijn verstreken.  

 

In verzet komen tegen dwangbevel 

De persoon of rechtspersoon aan wie het dwangbevel is gericht kan gedurende dertig 

dagen na de betekening door middel van dagvaarding tegen de tenuitvoerlegging van 

een dwangbevel in verzet komen bij de kantonrechter van de rechtbank van het 

arrondissement waarin hij woont of is gevestigd. Indien de persoon of de rechtspersoon 

buiten Nederland woont of is gevestigd dan wel in Nederland geen vaste woonplaats of 

plaats van vestiging heeft, kan hij in verzet komen bij de kantonrechter van de rechtbank 

van het arrondissement waarin het kantoor is gevestigd van het 

bedrijfstakpensioenfonds. Het verzet schorst de tenuitvoerlegging van het dwangbevel 

voor zover deze door het verzet wordt bestreden.  

 

Matigen van de rente of boete 

Indien het verzet zich richt of mede richt tegen de hoogte van de gevorderde 

reglementaire rente of reglementaire boete, kan de rechter indien deze hem bovenmatig 

voorkomt, de bedongen reglementaire rente of reglementaire boete matigen, met dien 

verstande dat deze niet minder kan bedragen dan de wettelijke rente. Het recht tot 

invorderen bij dwangbevel strekt zich uit tot de kosten van vervolging. 

 

Mocht ondanks het dwangbevel volledige betaling van het gevorderde uitblijven, dan is 

BPF Schilders gerechtigd verdere rechtsmaatregelen te nemen. 
 

 


