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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Besluit van de Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid tot wijziging
van de verplichtstelling tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor
medewerkers apotheken
Gezien de aanvraag van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
namens VZA, ASKA, FNV Zorg en Welzijn en CNV Zorg en Welzijn, 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 de
aanvraag bedoelde groepen van personen in de bedrijfstak voor Medewerkers Apotheken;
Gelet op de artikelen 10, eerste lid, en 16 van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000;
Gezien het overleg met De Nederlandsche Bank;
BESLUIT:

I.
Wijzigt het besluit van 27 september 1957, nr. 4567, Stcrt. 1957, nr. 190 (laatstelijk gewijzigd bij besluit
van 27 juni 2005, nr. UAW/CAV/05/28675, Stcrt. 2005, nr. 123) 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:
″De deelneming in de Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken is verplicht gesteld 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
brutoomzet over een kalenderjaar voor 50% of meer wordt gegenereerd uit de verkoop van
medicijnen op recept als bedoeld in de Geneesmiddelenwet (Wet van 8 februari 2007,
Staatsblad 93, ter vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet);
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 Geneesmiddelenwet (Wet van
8 februari 2007, Staatsblad 93, ter vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet).
Onder werknemer wordt in deze zin verstaan, degene die de eerste van de maand volgend op de
maand waarin hij 67 jaar wordt nog niet heeft bereikt en:
1. 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. die in dienst is van de hierboven genoemde werkgever en het hiervoor onder 1 genoemde
getuigschrift of diploma niet bezit, met uitzondering van de werknemer die in het bezit is van
het diploma van een apotheker;
3. die in dienst is bij een werkgever die een drogisterijbedrijf uitoefent en die de functie van
apothekersassistent als bedoeld in de Geneesmiddelenwet uitoefent.
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 een samenhangend geheel van lokalen waarin geneesmiddelen worden bereid,
ter hand gesteld en ten behoeve van terhandstelling in voorraad worden gehouden, dan wel
alleen ter hand worden gesteld en daartoe in voorraad worden gehouden;
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 gesteld en ten behoeve van
terhandstelling in voorraad worden gehouden, dan wel alleen ter hand worden gesteld en
daartoe in voorraad worden gehouden;
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Onder recept wordt in dit verband verstaan:
• een door een met naam en werkadres aangeduide beroepsbeoefenaar als bedoeld in artikel 36,
veertiende lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG, Wet
van 11 november 1993, Stb. 655) dan wel daartoe in een andere lidstaat bevoegde beroepsbeoefenaar, opgesteld document waarin aan een persoon of instantie als bedoeld in artikel 61,
eerste lid van de Geneesmiddelenwet (Wet van 8 februari 2007, Stb. 93, ter vaststelling van een
nieuwe Geneesmiddelenwet), een voorschrift wordt gegeven om een met zijn stofnaam of
merknaam aangeduid geneesmiddel in de aangegeven hoeveelheid, sterkte en wijze van
gebruik ter hand te stellen aan een te identificeren patiënt, en dat is ondertekend door de
desbetreffende beroepsbeoefenaar dan wel, zonder te zijn ondertekend, met een zodanige
code is beveiligd dat een daartoe bevoegde persoon of instantie de authenticiteit ervan kan
vaststellen.″
II.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant
waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.
’s-Gravenhage, 1 mei 2018.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
de Directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes

2

Staatscourant 2018 nr. 25873

4 mei 2018

