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DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Gezien de op 18 april en 3 mei 2005 ontvangen aanvraag van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter
bevordering der Pharmacie mede namens FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak, daartoe strekkende, dat de
verplichtstelling tot deelneming in de Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken ingevolge de Wet verplichte
deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 wordt gewijzigd voor de in deze aanvraag bedoelde groepen van
personen in de bedrijfstak voor Medewerkers Apotheken;
Overwegende,
dat vorengenoemde organisaties zijn te beschouwen als een vertegenwoordiging van het georganiseerde
bedrijfsleven in genoemde bedrijfstak, die naar het oordeel van de Minister een belangrijke meerderheid van de in
die bedrijfstak werkzame personen vertegenwoordigt;
Gelet op de artikelen 10, eerste lid en 16 van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000;

BESLUIT:
I.

Wijzigt zijn besluit van 27 september 1957, nr. 4567, Stcrt. 1957, nr. 190 (laatstelijk gewijzigd bij besluit van
22 september 2004, nr. 04/24404, Stcrt. 2004, nr. 186) waarin werd overgegaan tot het verplicht stellen van de
deelneming in de Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken. De verplichtstelling tot deelneming komt
na wijziging te luiden als volgt:

" Het deelnemen in de Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken is verplicht voor werknemers in dienst
van werkgevers van openbare apotheken.
Onder werkgever wordt in deze zin verstaan:
1. Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die een apotheek exploiteert in Nederland, niet zijnde een apotheek van
een ziekenhuis, een apotheek van Rijk, provincie of gemeente, een apotheek van een apotheekhoudend
huisarts, een en ander voor zover binnen de apotheek de totale bruto-omzet over een kalenderjaar voor 50% of
meer wordt gegenereerd uit de verkoop van medicijnen op recept als bedoeld in de Wet op de
Geneesmiddelenvoorziening (in werking getreden op 1 oktober 1963, Staatsblad 1963, nr. 342);
2. Iedere natuurlijk of rechtspersoon, die een apotheek exploiteert in Nederland, niet zijnde een
ziekenhuisapotheek, een apotheek van Rijk, provincie of gemeente, een apotheek van een apotheekhoudend
huisarts, ongeacht de hoogte van de totale bruto-omzet over een kalenderjaar van de verkoop van medicijnen
op recept als bedoeld in de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (in werking getreden op 1 oktober 1963,
Staatsblad 1963, nr. 342).
Onder werknemer wordt in deze zin verstaan:
1. Hij die in dienst is van de hierboven genoemde werkgever en in het bezit is van een Nederlands getuigschrift
en een daarmee gelijkgesteld diploma c.q. getuigschrift van apothekersassistent;
2. Hij die in dienst is van de hierboven genoemde werkgever en het hiervoor onder 1 genoemde getuigschrift of
diploma niet beschikt, met uitzondering van de werknemer, die in het bezit is van het diploma van apotheker.

De verplichtstelling is ook van toepassing op werknemers in dienst bij een werkgever die een drogisterijbedrijf
uitoefent en die de functie van apothekersassistent als bedoeld in de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening
uitoefenen.
Met een (openbare) apotheek worden gelijkgesteld receptenuitreken- of administratiebureaus en/of codeer- of
controlebureaus dan wel combinaties van dergelijke bureaus en, voor zover het betreft de aldaar werkzame
apothekersassistenten, de opleidingscursussen van apothekers of groepen van apothekers voor
apothekersassistenten.
Onder apotheek wordt in deze zin verstaan:
• Een lokaal of samenhangend geheel van lokalen waarin geneesmiddelen worden bereid, ter hand worden
gesteld en ten behoeve van terhandstelling worden opgeslagen, dan wel alleen ter hand worden gesteld en
daartoe worden opgeslagen.
Onder ziekenhuisapotheek wordt in deze zin verstaan:
• Een lokaal of samenhangend geheel van lokalen waarin ten behoeve van de in een ziekenhuis opgenomen
patiënten geneesmiddelen worden bereid, ter hand worden gesteld en ten behoeve van terhandstelling worden
opgeslagen, dan wel alleen ter hand worden gesteld en daartoe worden opgeslagen.
Onder recept wordt in dit verband verstaan:
• De schriftelijke aanwijzing nopens de bereiding of de aflevering van een geneesmiddel, afgegeven door een
geneeskundige, een tandarts of een verloskundige ten behoeve van een of meer met name genoemde dan wel
met cijfers of letters aangeduide personen."

II. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin
het wordt geplaatst.

's-Gravenhage, 27 juni 2005
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