BPMS behartigt
uw pensioenbelangen
De Beroepspensioenvereniging
Medisch Specialisten (BPMS)
behartigt de pensioenbelangen
van deelnemers van de
Stichting Pensioenfonds
Medisch Specialisten (SPMS).

Zeggenschap in uw
pensioenregeling
Als BPMS-lid heeft u zeggenschap in uw
pensioenregeling. Dit gebeurt via een
‘afgevaardigde’. Deze vertegenwoordigt u
in de Vergadering van Afgevaardigden (VvA)
van BPMS. In deze vergaderingen worden
besluiten genomen over de SPMS-pensioenregeling en legt het bestuur van SPMS
verantwoording af.

Inhoud pensioenregeling
Vergadering van Afgevaardigden (VvA)

Uitvoering
Verantwoording

Voor & door Medisch Specialisten
Vereniging BPMS bestaat uit beroepsgenoten die via de
afgevaardigden de inhoud van de collectieve pensioenregeling van SPMS bepalen.

Pensioenfonds
SPMS

Laat uw stem horen!
Om uw mening en die van de andere leden van BPMS
goed te kunnen verwoorden, is het van belang dat uw
afgevaardigde weet wat er speelt en wat voor u belangrijk is. Neem contact op met uw afgevaardigde en laat
weten wat u vindt.

Deelnemers van de SPMS-pensioenregeling zijn niet automatisch lid
van de vereniging.

“Wij zijn een vereniging vóór en
dóór medisch specialisten en
streven naar het behoud van een
welvaartsvaste basispensioenregeling. Via uw afgevaardigde
kunt u invloed uitoefenen op
uw pensioenregeling.”
Jolise Martens, voorzitter BPMS, gynaecoloog

Hoe behartigt BPMS
uw pensioenbelangen?
Afgevaardigden van de VvA

Draagvlak
Deelname aan de pensioenregeling is wettelijk verplicht
zolang er voldoende draagvlak is. Door de verplichte
deelname kan SPMS een groot vermogen collectief
beleggen. Deelname in een collectieve regeling levert
gemiddeld een hoger rendement op dan zelf beleggen.
Tegen lagere kosten en met een betere spreiding van
risico's. Ook zijn bepaalde risico’s, zoals premieovername bij arbeidsongeschiktheid, in collectief verband
makkelijker te verzekeren.
SPMS heeft geen winstoogmerk. Na aftrek van de
uitvoeringskosten komen alle opbrengsten ten goede
aan (voormalig) deelnemers, de pensioengerechtigden
en hun nabestaanden.
Volgens de Wet verplichte beroepspensioenregeling
(Wvb) dient er voldoende draagvlak voor de verplichte
pensioenregeling te zijn. Het is dus noodzakelijk dat een
ruime meerderheid van de actieve SPMS-deelnemers
lid is van BPMS, om het bestaansrecht van de SPMSpensioenregeling te garanderen.

De vereniging BPMS is ingedeeld in afdelingen. Een afdeling benoemt haar eigen
afgevaardigde(n). Deze afgevaardigden vormen
samen de Vergadering van Afgevaardigden (VvA).
De afgevaardigde vertegenwoordigt de belangen
van de BPMS-leden van zijn/haar afdeling.
A. Iedere zelfstandige medische staf in een
ziekenhuis geldt als een afdeling. Dit zijn in
in totaal circa 60 afdelingen.
B. De overige leden vormen tezamen één
afdeling. Deze afdeling bestaat voornamelijk
uit deelnemers die extramuraal werkzaam zijn
C. Alle buitengewone leden vormen tezamen
één afdeling en worden in de VvA vertegenwoordigd door tien afgevaardigden. Buitengewone leden zijn medisch specialisten die
een premievrije aanspraak jegens SPMS
hebben (‘slapers’), dan wel ouderdomspensioen van SPMS ontvangen.

Het BPMS-lidmaatschap biedt u:
• zeggenschap in de collectieve pensioenregeling
• zicht op het functioneren van het pensioenfonds
• behartiging van uw pensioenbelangen

Meld u online aan via www.bpms.nl door het aanmeldingsformulier te downloaden. Aanmelden kan ook via uw persoonlijke
SPMS-pensioenomgeving: Mijn SPMS. Bij ‘Uw gegevens’ kunt u uw BPMS-lidmaatschapsgegevens wijzigen.

Heeft u vragen over de
vereniging of over het
lidmaatschap?

(020) 583 62 62

(030) 693 76 80

administratie@spms.nl

info@bpms.nl
33.0000_20-11

Met vragen over de pensioenregeling
van SPMS kunt u terecht bij de
pensioenadviseurs.

