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Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot wijziging 

van de verplichtstelling tot deelneming in de beroepspensioenregeling voor 

Huisartsen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gezien de aanvraag van de beroepspensioenvereniging Huisartsen, daartoe strekkende dat de 
verplichtstelling tot deelneming in de beroepspensioenregeling die is ondergebracht in de Stichting 
Pensioenfonds voor Huisartsen, ingevolge de Wet verplichte beroepspensioenregeling, wordt 
gewijzigd voor de in de aanvraag bedoelde groep(en) van beroepsgenoten in de beroepsgroep 
Huisartsen;

Gelet op de artikelen 9, eerste lid en 16 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling;

Gezien het overleg met De Nederlandsche Bank;

BESLUIT:

I. 

Wijzigt het besluit van 6 maart 1973, nr. 45567, Stcrt. 1973, nr. 50 (laatstelijk gewijzigd bij besluit van 
17 november 2014, Stcrt. 2014, nr. 33261) waarin werd overgegaan tot het verplicht stellen van de 
deelneming in de beroepspensioenregeling voor Huisartsen.

De verplichtstelling tot deelneming komt na wijziging te luiden als volgt:

‘De deelneming in de beroepspensioenregeling, welke is neergelegd in de statuten en het 
pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen, is verplicht gesteld voor de 
artsen, die in Nederland als huisarts praktijk uitoefenen, dan wel de opleiding tot huisarts volgen, 
in Nederland wonen en de pensioenleeftijd nog niet hebben bereikt. Waar een arts woont wordt 
naar de omstandigheden beoordeeld. De pensioenleeftijd wordt bereikt op de dag dat de 
deelnemer of gewezen deelnemer de pensioenrichtleeftijd bereikt als bedoeld in artikel 18a van de 
Wet op de loonbelasting 1964. De verplichtstelling geldt niet voor artsen, die hun beroep uitslui-
tend uitoefenen in dienstverband, krachtens een arbeidsovereenkomst als werknemer of krachtens 
een aanstelling als ambtenaar:
a. met een bedrijf of een instelling, voor zover ter zake van dat dienstverband voor de betrokken 

arts een vóór 28 maart 1972 door dat bedrijf of die instelling ten behoeve van zijn onderschei-
denlijk haar werknemers getroffen pensioenregeling geldt, welke ten minste gelijkwaardig is 
aan voormelde bedrijfspensioenregeling, of

b. ter zake waarvan de Algemene burgerlijke pensioenwet, zoals gepubliceerd in het Staatsblad 
1979, nummer 679, van toepassing is, of

c. met een onder beheer van een rechtspersoon zonder winstoogmerk staande instelling, waarin 
binnen het kader van een samenwerkingsovereenkomst vanuit een gezamenlijke huisvesting 
multidisciplinaire eerstelijns hulpverlening wordt verleend door de disciplines in de eerstelijns 
gezondheidszorg, doch tenminste door de disciplines huisartsgeneeskunde, maatschappelijk 
werk en wijkverpleging, en op grond van dit dienstverband krachtens enige beschikking als 
bedoeld in artikel 2 van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 
(Wet van 21 december 2000, Staatsblad 2000, 628, zoals laatstelijk gewijzigd op 4 mei 2017, 
Staatsblad 2017, 174) deelnemen in de Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn.’

II. 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2021 en heeft geen terugwerkende kracht.

’s-Gravenhage, 5 oktober 2020

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
de Directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes

STAATSCOURANT
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