De vereniging
BPMS
Wat doet BPMS?
De Beroepspensioenvereniging Medisch Specialisten
(BPMS) bepaalt de inhoud van de verplichte, collectieve
pensioenregeling van het pensioenfonds SPMS. Zo heeft
de vereniging bijvoorbeeld besloten dat de aanspraken en
uitkeringen ieder jaar onvoorwaardelijk met 3% stijgen.

BPMS en het pensioenfonds SPMS
BPMS heeft de uitvoering van de pensioenregeling uitbesteed aan de Stichting
Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS).
De vereniging benoemt het bestuur van het
pensioenfonds en draagt de leden van de Raad
van Toezicht voor. Het fondsbestuur legt aan
de afgevaardigden van BPMS verantwoording af
over haar beleid en functioneren.
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Hoe ziet de vereniging eruit?
BPMS heeft gewone leden en buitengewone leden.
Gewone leden zijn met name vrijgevestigde medisch
specialisten die hun beroep uitoefenen en deelnemen
aan de pensioenregeling.
Buitengewone leden zijn medisch specialisten die
hun beroep niet meer uitoefenen omdat ze met
pensioen zijn. Buitengewone leden zijn ook medisch
specialisten die vroeger vrijgevestigd waren maar nu
in loondienst werken.
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Het gratis BPMS-lidmaatschap
biedt u:
• z eggenschap in de collectieve
pensioenregeling
• zicht op het functioneren van
het pensioenfonds
• behartiging van uw pensioenbelangen

Word lid via www.bpms.nl

Hoe behartigt BPMS
uw pensioenbelangen?
Als BPMS-lid heeft u zeggenschap in de pensioenregeling via de Vergadering van Afgevaardigden (VvA).
Deze ‘ambassadeurs’ treden ieder namens hun eigen
afdeling op.
• Elke zelfstandige staf in een ziekenhuis is één
afdeling. Op dit moment zijn er 62 afdelingen.
Iedere afdeling vaardigt één lid af naar de VvA en
benoemt een plaatsvervanger.
• BPMS-leden die extramuraal werken of volledig
arbeidsongeschikt zijn, vormen samen één afdeling.
• Alle buitengewone leden vormen samen één afdeling.
De buitengewone leden hebben tien afgevaardigden in
de VvA. Als het gaat om een wijziging van de pensioen
regeling hebben zij slechts een adviesrecht, omdat
zo’n wijziging alleen geldt voor de actieve deelnemers.
Zij hebben wel evenveel stemmen als de actieve deelnemers wanneer het gaat om de verantwoording die
het pensioenfonds aan de VvA aflegt.
De afgevaardigde van uw afdeling behartigt als VvA-lid
dus uw pensioenbelangen. Op www.spms.nl vindt u via
‘Mijn Pensioen OK’ informatie over uw llidmaatschap.
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Sinds 1 januari 2006 geldt de Wet verplichte beroeps
pensioenregeling (Wvb). Daarin staat dat alleen een
beroepspensioenvereniging een verplichte pensioen
regeling mag aanbieden. Daarom is op 9 februari 2006
de Beroepspensioenvereniging Medisch Specialisten
opgericht. Volgens deze wet moet er voldoende draag
vlak voor de verplichtstelling zijn. Dat betekent dat een
ruime meerderheid van de ‘actieve’ SPMS-deelnemers
lid moet zijn van de beroepspensioenvereniging.
Op dit moment - september 2017 - is bijna 80%
van alle SPMS-deelnemers lid van de vereniging.
Daarmee is het bestaansrecht van de pensioenregeling
gegarandeerd. Om dit bestaansrecht ook in de
toekomst veilig te stellen, is een hoog aantal BPMSleden van groot belang.

Waarom een collectieve
pensioenregeling?
SPMS heeft, in tegenstelling tot commerciële
verzekeraars, geen winstoogmerk. Dat betekent
dat alle opbrengsten, na aftrek van de
uitvoeringskosten, ten goede komen aan
de (voormalige) deelnemers, de pensioen
gerechtigden en hun nabestaanden. Door de
verplichte deelname kan SPMS een groot
vermogen collectief beleggen. Dat is, zo blijkt
uit onderzoek, goedkoper dan individueel
sparen. Onze kosten zijn lager en de risico’s zijn
beter te spreiden. Daardoor levert beleggen in
een collectieve regeling gemiddeld een hoger
rendement op dan zelf beleggen. Ook zijn
bepaalde risico’s, zoals premieovername bij
arbeidsongeschiktheid, in collectief verband
makkelijker te verzekeren. Bovendien vraagt
individueel sparen voor later veel discipline.
Overigens kunt u er natuurlijk altijd voor kiezen
om, naast uw SPMS-pensioen, een extra individuele - voorziening voor uw oude dag
te treffen.

Bent u lid van BPMS,
dan heeft u zeggenschap
in uw pensioenregeling
en worden uw belangen
zo goed mogelijk behartigd.

Word lid!
Neemt u deel aan de pensioenregeling van
SPMS, dan bent u niet automatisch lid van
de beroepspensioenvereniging. Wilt u dat uw
pensioenbelangen zo goed mogelijk worden
behartigd? Word dan lid van BPMS.
Met uw lidmaatschap levert u een bijdrage aan
het voortbestaan van uw pensioenregeling.
Meld u online aan via www.bpms.nl door
het aanmeldingsformulier te downloaden.
Aanmelden kan ook via uw persoonlijke
SPMS-pensioenomgeving: MijnSPMS.
Daar wijzigt u uw BPMS-lidmaatschaps
gegevens. Het lidmaatschap is kosteloos.

Vragen?
Met vragen over de pensioenregeling van SPMS kunt u
terecht bij de pensioenadviseurs. Zij zijn bereikbaar via
(020) 583 62 62 of administratie@spms.nl.
Heeft u vragen over de vereniging of over het lidmaatschap? Neemt u dan contact op met het secretariaat
van BPMS via (030) 693 76 80 of info@bpms.nl.
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