
PENSIOENFONDS

ZORG &WELZIJN

Besluit tot wijziging van bijlage a van het pensioenreglement

Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn,

IN AANMERKING NEMENDE

dat alle werkgevers- en werknemersorganisaties betrokken bij de verplichtstelling voor de
intramurale en/of extramurale zorg van het pensioenfonds de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid zullen verzoeken het besluit van de Minister van 31 december 1969,
nummer 44.403, Staatscourant 1970, 18, welk besluit laatstelijk is gewljzigd bij besluit van 24
oktober 2013, Staatscourant 2013, 30471, per 1 juli 2016 te wijzigen zoals in dit concept-
besluit vermeid;

dat de wijziging er op gericht is werknemers in dienst van werkgevers actief in de medisch
specialistische zorg door vrij gevestigde medisch specialisten verplicht te laten deelnemen in
het pensioenfonds;

dat de wijziging er tevens op gericht is werknemers in dienst van natuurlijke personen actief
in de intramurale en/of extramurale zorg uit te zonderen van verplichte deelneming in het
pensioenfonds;

dat daarnaast enige redactionele wijzigingen zijn opgenbmen die uitsluitend tot doel hebben
een gedateerde beschrijving van de werkingssfeer te corrigeren, zonder daarmee een
inhoudelijke wijziging van de werkingssfeer te beogen;

OVERWEGENDE

dat het pensioenreglement in verband met deze wijzigingen van de verplichtstelling
gewijzigd moet worden;

GEHOORD

de Pensioenraad

BESLUIT ALS VOLGT:
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ARTIKEL I

In Bijlage a vervalt in de opsomming onder "A.Werkgevers" onderdeel a. de hierna
opgenomen tekst:

a. werkgever in de intramurale en/of extramurale zorg:
de natuurlijke of rechtspersoon die zorg of hulp verleent in een of meer van de volgende
vormen:
1. huishoudelijke verzorging
2. persoonlijke verzorging
3. verpleging
4. ondersteunende begeleiding
5. activerende begeleiding
6. behandeling
7. verblijf
8. uitleen van verpleegartikelen
9. dieetadvisering
10. prenatale zorg
11. vaccinaties
12. jeugdgezondheidszorg
13. kraamzorg
14. verslavingszorg
15. preventie ter voorkoming van de noodzaak tot (meer) zorg en begeleiding, en
16. de indicatiestelling voor één of meer van de bovengenoemde vormen van zorg

en voor materiële voorzieningen voor gehandicapten

uitgezonderd:
• de werkgever die nagenoeg uitsluitend huishoudelijke verzorging verleent én die zijn

inkomsten voor minder dan 50% direct of indirect ontvangt uit zorgverzekeringen of
van de overheid,

• de werkgever die zorg in de vorm van behandeling en/of verblijf verleent én die zijn
inkomsten voor minder dan 50% direct of indirect ontvangt uit zorgverzekeringen of
van de overheid,

• de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als zelfstandige eerste- of tweedelijns
vrije beroepsbeoefenaar zorg verleent,

• het gezondheidscentrum als bedoeld onder c van deze verplichtstelling, en"
• de overheidswerkgever in de zin van de Wet Privatisering ABP (5tb. 1995, 639,

laatstelijk gewijzigd bij wet van 23 februari 2004,Stb. 2004, 87),
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en wordt vervangen door de volgende tekst:

a. werkgever in de intramurale en/of extramurale zorg:
de rechtspersoon, de maatschap, de vennootschap onder firma of de commanditaire
vennootschap die zorg of hulp verleent in één of meer van de volgende vormen:
1. hulp bij het huishouden, mits in enige mate van overheidswege gefinancierd
2. persoonlijke verzorging
3. verpleging
4. begeleiding
5. medisch specialistische zorg door vrij gevestigde medisch specialisten
6. behandeling
7. verblijf
8. uitleen van verpleegartikelen
9. prenatale zorg

10. vaccinaties
11. jeugdgezondheidszorg
12. kraamzorg
13. verslavingszorg
14. preventie ter voorkoming van de noodzaak tot (meer) zorg en begeleiding, en
15. de indicatiestelling voor één of meer van de bovengenoemde vormen van

zorg en voor materiële voorzieningen voor gehandicapten

uitgezonderd:
• de werkgever die als privékliniek geen van overheidswege gefinancierde zorg verleent,
• de werkgever die actief is in de zelfstandige uitoefening van het beroep van apotheker,

fysiotherapeut, verloskundige, diëtist, ergotherapeut, huidtherapeut, klinisch fysicus,
logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut Cesar / Mensendieck, optometrist,
orthoptist, podotherapeut, radiodiagnostisch laborant, radiotherapeutisch laborant,
tandprotheticus, chiropractor of beoefenaar van alternatieve geneeswijzen.
Zodra een werkgever zoals hiervoor omschreven daarnaast in enige omvang actief is in
medisch-specialistische behandeling, valt deze werkgever wei onder de werkingssfeer
van de verplichtstelling,

• de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als zelfstandige eerstelijns vrije
beroepsbeoefenaar geestelijke gezondheidszorg verleent,

• de werkgever in de huisartsenzorg als bedoeld onder b van deze verplichtstelling, het
gezondheidscentrum als bedoeld onder c van deze verplichtstelling, de tandarts als
bedoeld onder d van deze verplichtstelling, de werkgever in de ambulancezorg als
bedoeld onder e van deze verplichtstelling en de werkgever in de jeugdzorg als bedoeld
onder f van deze verplichtstelling en

• de overheidswerkgever in de zin van de Wet Privatisering ABP (Stb. 1995,639, laatstelijk
gewijzigd bij wet van 23 februari 2004, Stb. 2004, 87),

3



ARTIKElIl

In Bijlage a vervalt de hierna vermelde tekst:

B. Werknemers:

1. ieder die een arbeidsovereenkomst volgens burgerlijk recht heeft met een onder A
genoemde werkgever alsmede,

2. ieder die zonder arbeidsovereenkomst volgens burgerlijk recht aan een onder A
genoemde werkgever verbonden is tot het persoonlijk verrichten van arbeid, mits
het een ontwikkelingswerker, een diacones, religieus(ze) of pastor, danwel een
aan een particulier verzorgingshuis ais werkgever optredende natuurlijk persoon
betreft.

Van de werknemers genoemd onder B sub 1 en B sub 2 worden uitgezonderd:
a. de werknemers die de lS-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt en de

werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd in de zin van de Aigemene
Ouderdomswet (Stb. 1956, 281, laatstelijk gewijzigd bij wet van 18 juli 2012, Stb.
2012, 328) hebben bereikt,

b. de werknemers die ingevolge enige beschikking krachtens artikel 2 van de Wet
verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Stb. 2000, 628) dan
wei krachtens artikel 3 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Stb. 2005,
526), zeals die beschikking luidt op de datum waarop voor de werknemers van de

. desbetreffende categorie van instellingen de deelneming in het fonds is
verplichtgesteld, reeds verplicht zijn tot deelneming in een ander
bedrijfspensioenfonds dan wei in een beroepspensioenregeling,

c. de werknemers, die een dagopleiding volgen en uitsluitend gedurende hun school-
of studievakanties werkzaam zijn voor een periode niet langer dan maximaal 6
weken achtereen en niet meer dan in totaal 60 dagen per kalenderjaar,

d. de werknemers die zijn aan te merken als directeur grootaandeelhouder in de zin
van de Pensioenwet (Stb.2006,70S, laatstelijk gewijzigd bij wet van 1 oktober
2012, Stb.2012,300).
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en wordt vervangen door de volgende tekst:

B. Werknemers:

ieder die een arbeidsovereenkomst volgens burgerlijk recht heeft met een onder A
genoemde werkgever, uitgezonderd:
a. de werknemers die de ls-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt en de werknemers die

de pensioengerechtigde leeftijd in de zin van de Aigemene Ouderdomswet (5tb. 1956,
281, laatstelijk gewijzigd bij wet van 18 juli 2012,Stb. 2012, 328) hebben bereikt,

b. de werknemers die ingevolge enige beschikking krachtens artikel 2 van de Wet
verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (5tb. 2000, 628) dan wei
krachtens artikel 3 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling (5tb. 2005, 526),
zoals die beschikking luidt op de datum waarop voor de werknemers van de
desbetreffende categorie van instellingen de deelneming in het fonds is
verplichtgesteld, reeds verplicht zijn tot deelneming in een ander bedrijfspensioenfonds
dan wei in een beroepspensioenregeling,

c. de werknemers, die een dagopleiding volgen en uitsluitend gedurende hun school- of
studievakanties werkzaam zijn voor een periode niet langer dan maximaal 6 weken
achtereen en niet meer dan in totaal 60 dagen per kalenderjaar,

d. de werknemers die zijn aan te merken als directeur grootaandeelhouder in de zin van de
Regeling aanwijzing directeur grootaandeelhouder 2016 (in werking getreden per
1 januari 2016, 5tcrt.201s, 19073).
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ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum waarop de verplichtstelling conform
het bovenvermelde verzoekschrift zal worden gewijzigd.

Aldus door het bestuur vastgesteld in zijn vergadering van 17 december 2015.

voorzitter, J
J.G.M. Alders

J

plv. voorzitter,
F.F.L Vlak
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