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Voorwoord
De Beroepspensioenvereniging Medisch Specialisten (BPMS) heeft volgens haar statuten als hoofddoel ‘het verzorgen van een
beroepspensioenregeling voor de vrij gevestigde medisch specialisten’. De pensioenregeling wordt uitgevoerd door de Stichting
Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS).
Om dit hoofddoel gestalte te kunnen geven, heeft het bestuur van BPMS regelmatig overleg met het bestuur van SPMS. Daarnaast komt
de Vergadering van Afgevaardigden (VvA) enkele keren per jaar bijeen, samen met de besturen van BPMS en SPMS. Het pensioenfonds
legt daarbij verantwoording af aan de VvA. Hieronder wordt verder ingegaan op de belangrijkste zaken die in 2014 aan de orde zijn
geweest.

BPMS is verantwoordelijk voor de inhoud van de beroepspensioenregeling en voor het aanvragen tot wijziging van de verplichtstelling
van de beroepspensioenregeling voor medisch specialisten. BPMS heeft eveneens als taak het benoemen van bestuurders van het
pensioenfonds. Daarnaast fungeert de VvA als verantwoordingsorgaan voor SPMS en draagt het bestuur van BPMS de leden van de Raad
van Toezicht voor aan het bestuur van SPMS.

Draagvlak
Op 1 januari 2015 was 78,6 procent van de actieve deelnemers lid van BPMS. Het percentage leden per 1 januari 2014 bedroeg
79,7 procent. Het lidmaatschapspercentage ligt vrijwel constant op een percentage van bijna 80. Het bestuur van BPMS constateert
daarmee dat er in de beroepsgroep blijkbaar een goed draagvlak is voor een verplichte pensioenregeling. Het verloop van het draagvlak
is steeds onderwerp van gesprek geweest in het bestuur van BPMS.
Een belangrijke rol bij het behouden van het draagvlak is weggelegd voor de afgevaardigden. Om deze rol mogelijk te maken, geldt
als doelstelling dat een financieel planner ieder jaar met de afgevaardigde een gesprek heeft om het aantal leden van BPMS in het
ziekenhuis te bespreken en te bekijken of er behoefte is aan algemene voorlichting of een zogenaamde UPO-poli in het ziekenhuis. Bij
een UPO-poli kunnen deelnemers vragen stellen over het Uniform Pensioen Overzicht. In 2014 speelde het dossier ‘Integrale bekostiging’
een belangrijke rol. Binnen de ziekenhuizen moest bezien worden of de specialisten zelfstandig zouden blijven of dat in loondienst zou
worden getreden. De financieel planners van SPMS hebben over de pensioengevolgen van deze vraag 23 presentaties in de ziekenhuizen
verzorgd.

Leden
De vereniging kent gewone leden en buitengewone leden. Gewone leden zijn medisch specialisten die nog pensioen opbouwen in de
beroepspensioenregeling (actieven). Buitengewone leden zijn medisch specialisten die een premievrije aanspraak jegens SPMS hebben
(‘slapers’), dan wel ouderdomspensioen van SPMS ontvangen.
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De leden van de vereniging zijn ingedeeld in afdelingen:
A.

Iedere zelfstandige medische staf in (meer dan) een ziekenhuis geldt als een afdeling. Per 1 januari 2014 zijn dit 80 afdelingen.
Iedere afdeling vaardigt één lid af naar de VvA en benoemt een plaatsvervanger. De afgevaardigde vertegenwoordigt zoveel
stemmen als er vanuit zijn afdeling BPMS-leden zijn.

B.

De “niet aan een ziekenhuis verbonden” leden vormen tezamen één afdeling. Deze afdeling bestaat uit deelnemers die extramuraal
werken of volledig arbeidsongeschikt zijn. Zij worden in de VvA vertegenwoordigd door één afgevaardigde (of zijn plaatsvervanger).

C.

Alle buitengewone leden vormen tezamen één afdeling en worden in de VvA vertegenwoordigd door tien afgevaardigden. Als het
gaat over de inhoud van de pensioenregeling hebben deze tien buitengewone leden een adviserende stem. In de overige gevallen, met
name als de VvA optreedt als verantwoordingsorgaan, hebben zij tezamen 50 procent van de uitgebrachte stemmen. Hierbij gaat het

In de bijlage is een overzicht van de leden van de VvA opgenomen.

Uitvoeringsovereenkomst
BPMS is een uitvoeringsovereenkomst aangegaan met SPMS. In de Wet verplichte beroepspensioenregeling is bepaald dat een
beroepspensioenvereniging de pensioenregeling dient onder te brengen bij een toegelaten pensioenuitvoerder en dat hieraan een
uitvoeringsovereenkomst ten grondslag moet liggen. In het verslagjaar is de overeenkomst ongewijzigd gebleven.

Bestuursvergaderingen
Het BPMS-bestuur vergaderde in 2014 vier keer.
Belangrijke onderwerpen waren:
•

het percentage leden van BPMS;

•

de voorbereiding van de VvA-vergaderingen;

•

het jaarverslag van SPMS;

•

de wijziging van de pensioenregeling per 1 januari 2015;

•

het dossier ‘Integrale bekostiging’;

•

de samenstelling van het bestuur (zonder leden benoemd door de Orde);

•

de wijziging van de BPMS-statuten;

•

het communicatiejaarplan 2015.

Daarnaast heeft het bestuur van BPMS in 2014 vier keer een overleg gehad met een delegatie van het SPMS-bestuur. Naast de
algemene, iedere vergadering terugkerende onderwerpen, zoals de ontwikkeling van de financiële positie en het herstelplan, is met
name aandacht besteed aan het jaarverslag van SPMS, de pensioenregeling per 1 januari 2015 en de gevolgen van het dossier integrale
bekostiging. In iedere vergadering is een bepaald thema verder uitgediept, ingeleid met een presentatie door een medewerker van het
bestuursbureau. In 2014 waren de thema’s de terugblik op 2013, het nieuwe FTK, de valutapositie en risico en het jaarverslag.
Bij de vergadering van november was ook de Raad van Toezicht aanwezig, in het kader van kennismaking en het inwerken van de raad
in de procedures en de actuele gesprekspunten tussen de besturen.
In oktober hebben de besturen van BPMS en SPMS een gezamenlijke strategiemiddag gehouden. Daarin is een aantal actuele ‘Haagse’
dossiers besproken, alsmede de gevolgen voor het fonds van het akkoord omtrent de integrale bekostiging.
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Vergadering van Afgevaardigden
De VvA vergaderde in 2014 drie keer. Het bestuur van SPMS legde verantwoording af over de gang van zaken. In juni stond men
uitgebreid stil bij het SPMS jaarverslag over 2013. De VvA heeft decharge verleend aan bestuur en directie over het in dat jaar gevoerde
beleid. In iedere vergadering is ruim aandacht besteed aan de positie op de financiële markten en de ontwikkeling van de beleggingen
van SPMS.

•

de wijziging van de pensioenregeling per 1 januari 2015;

•

de positie van SPMS in geval van overgang naar loondienst;

•

het communicatieplan 2015;

•

de inrichting van de Raad van Toezicht;

•

de financiële positie en het herstelplan;

•

de wijziging van de BPMS-statuten;

•

de toeslagverlening en premiehoogte in 2015.

In 2014 is in twee bijeenkomsten aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering van de VvA en de besturen van BPMS en SPMS.
De inleiders waren:
•

Dhr. J. Frijns, voormalig hoogleraar beleggingsleer, voormalig directeur beleggingen ABP en thans onder meer lid van de
Beleggingscommissie van SPMS. Het onderwerp van zijn presentatie was “Uitdagingen voor pensioenfondsen”.

•

Dhr. P. van der Spek, hoogleraar bio-informatica aan het Erasmus MC. Hij ging onder meer in op aspecten van zijn vakgebied die
tevens het pensioen raken, zoals de stijgende levensverwachting.

In de avonduren, na afloop van de reguliere vergaderingen, zijn cursussen gegeven door medewerkers van het bestuursbureau.
De onderwerpen waren: Jaarverslag en AO/IC, Vermogensbeheer en Communicatie en Uitbesteding.
In de vergadering van juni heeft de VvA kennis gemaakt met de leden van de Raad van Toezicht.

Benoemen van bestuursleden SPMS
In 2014 heeft het BPMS-bestuur ingestemd met de herbenoeming van de SPMS-bestuursleden M. Bijl en E.P. Stuijfzand. De
buitengewone leden hebben de heer C. Bosman benoemd. Dhr. Bosman was in november 2013 aangetreden als aspirant-bestuurslid.
In 2014 kon het BPMS-bestuur instemmen met de aanstelling van een nieuw aspirant-bestuurslid SPMS. De benoeming van het
aspirant-lid vindt plaats nadat deze is ingewerkt en de toetsing door DNB positief is verlopen. De voordracht is gedaan door het bestuur
van SPMS.

Financiering
De kosten voortvloeiende uit de activiteiten van BPMS worden gefinancierd uit een bijdrage van SPMS. Als gevolg hiervan heeft
de vereniging ook geen resultaat in enig boekjaar. Evenmin heeft BPMS vermogen, waardoor een balans in dit verslag ontbreekt.
De kosten van 2014 zijn 13.015 euro lager dan in 2013. Deze verlaging is echter niet structureel; de kosten hangen voor een deel af
van de activiteiten (aantal vergaderingen, e.d.) die in een bepaald jaar hebben plaatsgevonden.
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Bestuur BPMS in 2014
De heer T.P.W. de Rooij heeft de heer R.P.L.M. Hoogma op 1 juli opgevolgd als voorzitter. De heer Hoogma fungeert sindsdien
als zijn plaatsvervanger. Verder was in 2014 bekend dat de Orde van Medisch Specialisten per 1 januari 2015 niet langer twee
bestuursleden in het BPMS-bestuur zou afvaardigen. Het bestuur heeft zich vervolgens beraden over het aantal bestuursleden per
1 januari 2015. Besloten is vervolgens dit aantal terug te brengen van zeven naar vijf. Om deze reden is de vacature die ontstond
doordat de benoemingstermijn van de heer W.S.I.M. van den Wijngaart (benoemd door de Orde) verliep, niet opgevuld. Vanwege de
discussie omtrent integrale bekostiging vond het bestuur het echter wel van belang de banden met de Orde (thans Federatie Medisch
Specialisten) in ieder geval nog enige tijd in stand te laten. Daarom heeft de heer Van den Wijngaart de vergaderingen van het BPMSbestuur in 2014 als adviseur bijgewoond.

Het bestuur van BPMS dankt hem voor zijn inzet in het bestuur. Ook door zijn functie bij de Orde waren zijn bijdragen bijzonder
waardevol.
Het bestuur bestaat daarmee uit de volgende vijf personen:
•

T.P.W. de Rooij, voorzitter (per 1 juli)

•

dr. R.P.L.M. Hoogma, plv. voorzitter (per 1 juli)

•

W. ten Hove

•

J.N. Jager (namens de buitengewone leden)

•

dr. W.R. Pieters

Dank
Het bestuur is dank verschuldigd aan de collegae die in 2014 afscheid hebben genomen als VvA-lid.

Zeist, 11 mei 2015
Namens het BPMS-bestuur,
T.P.W de Rooij, voorzitter
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Rekening van Baten en Lasten

2014

2013

Baten
Bijdrage SPMS

246.096

259.111

Kosten Bestuur en VvA
Personeelskosten
Overige bedrijfskosten
Totaal
Resultaat

173.979

183.846

68.029

71.580

4.088

3.685
246.096

259.111

0

0

Toelichting op de rekening van Baten en Lasten
Kosten bestuur en VvA

2014

2013

Vergoedingen bestuur

74.469

75.776

Vergoedingen VvA

65.763

71.011

Vergaderkosten

21.324

24.275

Kosten educatie

12.423

12.784

173.979

183.846
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Overige bedrijfskosten

Kosten mailings

2014

2013

400

654

Communicatie / presentatie

1.694

2.155

Overige kosten

1.994

876

4.088

3.685

Hier zijn de kosten verantwoord voor briefpapier, drukwerk en porto.

Overige kosten
Dit betreft kosten voor relatiegeschenken, lunches en automatiseringskosten.
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Bijlage

Samenstelling Vergadering van Afgevaardigden van de BPMS
We gaan uit van drie soorten afdelingen:
A.

iedere zelfstandige medische staf van een ziekenhuis;

B.

leden, niet verbonden aan een ziekenhuis (bijv. extramuraal werkzaam, arbeidsongeschikt);

C.

de buitengewone leden, oftewel de pensioengerechtigden en de ‘slapers’.

Iedere afdeling vaardigt één lid af naar de VvA. De afgevaardigde (lid), of zijn plaatsvervanger (plv), vertegenwoordigt zo veel stemmen
als er verenigingsleden in zijn afdeling zijn.
De afdeling van de buitengewone leden (C) vaardigt tien leden af naar de VvA. Deze vertegenwoordigen dan ieder één tiende deel van

A. Zelfstandige medische staven van ziekenhuizen:
Medisch Centrum Alkmaar, Alkmaar

Gelre ziekenhuizen Apeldoorn, Apeldoorn

P.J. van den Akker, chirurg (lid)

P.E. Spronk, internist (lid)
F. Eggelmeijer, reumatoloog (plv)

Ziekenhuisgroep Twente, Almelo
E.C.M. Heinerman, KNO-arts (lid)

Ziekenhuis Rijnstate Arnhem/Zevenaar, Arnhem

G.J. Wagenmakers, radioloog (plv)

J.P.P.M. van Leeuwen, KNO-arts (lid)
J.K. van der Kamp, anesthesioloog (plv)

Flevoziekenhuis, Almere
Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Assen
Meander Medisch Centrum, Amersfoort

F. de Vries, radioloog (lid)

M.B.M. Vermeulen, neuroloog (lid)
Bravis Ziekenhuis, Bergen op Zoom**
Ziekenhuis Amstelland, Amstelveen

J.G. Blok, cardioloog*

R.H. Cohen, radioloog (lid)
C. Rustemeijer, internist (plv)

Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk
M.A. Schreve, chirurg (lid)

Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Amsterdam

H.G.I. van Weering, gynaecoloog*

BovenIJ Ziekenhuis, Amsterdam

Maasziekenhuis Pantein, Boxmeer

A.L.M. Bakx, cardioloog (lid)
M.M.E.C. de Lind van Wijngaarden, KNO-arts*

Amphia Ziekenhuis, Breda
J.K.S. Nuytinck, chirurg (lid)

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam

H. Jansen, uroloog (plv)

R.G.E.J. Groutars, cardioloog (lid)
C.E.H. Siegert, internist (plv)

IJsselland Ziekenhuis, Capelle a/d IJssel
W.M. Muijs van de Moer, cardioloog (lid)
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Reinier de Graaf Gasthuis, Delft

Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

H.J. Gilhuis, neuroloog (lid)

C.W.D.A. Klapwijk, gynaecoloog (lid)
J. Burggraaf, KNO-arts (plv)

Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch
J.P. ter Bruggen, neuroloog (lid)

Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

L.P.A. Bom, orthopedisch chirurg (plv)

M.C. Haanschoten, anesthesioloog (lid)
K. Keizer, neuroloog (plv)

Bronovo Ziekenhuis, Den Haag
K. Wiggers, KNO-arts (lid)

Maxima Medisch Centrum, Eindhoven
G.J. Jonker, longarts (lid)

C.T.B.J. Waegemaekers, gynaecoloog (lid)

ZLM Ziekenhuis (loc. Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal),

J.S. van der Laan, klinisch patholoog (plv)

Emmen**
L.M. van Wijk, cardioloog (lid)

Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag

P.E. Kleingeld, uroloog (plv)

J.R.M. van der Sijp, chirurg (lid)

M. Westerhof, uroloog*

G.A. Croll, KNO-arts (plv)

W. van der Hoek, internist*

Gemini Ziekenhuis, Den Helder

Medisch Spectrum Twente, Enschede

T.R. Wesselius, radioloog*

N.T.M.W. Smeets, anesthesioloog (lid)

Deventer Ziekenhuis, Deventer

St. Anna Ziekenhuis, Geldrop

R.E. Westerbeek, radioloog (lid)

H.R. Ronnen, radioloog (lid)

J.M.B. Manders, nucleair geneeskundige (plv)

F.T.P.M. van der Linden, chirurg (plv)

Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Dirksland

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Goes

U.A. Badrising, neuroloog (lid)

M. Olree, radioloog (lid)
F.M. Bentvelsen, uroloog (plv)

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
J.H.G. Bürer, reumatoloog (lid)

Beatrixziekenhuis (Rivas Zorggroep), Gorinchem
W. Schalekamp, KNO-arts (plv)

Ziekenhuis de Sionsberg, Dokkum

F.J. van Oosterhout, orthopedisch chirurg*

Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht

Groene Hart Ziekenhuis, Gouda

J.J. Schermer, anesthesioloog (lid)

C. Zwart, anesthesioloog (lid)

Ziekenhuis Nij Smellinghe, Drachten

Martini Ziekenhuis, Groningen

J.J. de Graaf, cardioloog (lid)

N.P. Tjon-Pian-Gi, uroloog (lid)

H.L. van der Wiel, neuroloog*

J.Q.P.J. Claessen, KNO-arts (plv)
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Kennemer Gasthuis, Haarlem

Diaconessenhuis (Zorgcombinatie Noorderboog), Meppel

R.P. Wong Chung, KNO-arts (lid)

C.G. Vos, radioloog (lid)

H.A.J van Laarhoven, orthopedisch chirurg (plv)
R.P.J. Oostburg, radiodiagnost*

St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
M.E. Kars, gynaecoloog (lid)

Saxenburgh Groep (Zkh Röpcke-Zweers), Hardenberg
R. Kaplan, cardioloog (lid)

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen
N.H.C.M.N. Crombag, dermatoloog*

M.O. den Dulk, internist (lid)

Waterlandziekenhuis, Purmerend

Ziekenhuis De Tjongerschans, Heerenveen

Laurentius Ziekenhuis, Roermond
J.M.G.C. Bonnemaijer, oogarts (lid)

Atrium Medisch Centrum Parkstad, Heerlen
D.C. Flikweert, KNO-arts (lid)

Bravis Ziekenhuis, Roosendaal**

P.H.N.M. Kampschöer, gynaecoloog (plv)

J.L.M. van Helmond, longarts (lid)
R.G.F. Wintermans, arts-microbioloog (plv)

Elkerliek Ziekenhuis, Helmond
C.A. de Groot, chirurg (lid)

Havenziekenhuis, Rotterdam

Tergooiziekenhuizen, Hilversum

Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam

P.M. Laboyrie, neuroloog (lid)

D.M.H. Zuidgeest, neuroloog (lid)

C.P. Timmerman, arts-microbioloog (plv)

M.P. Freericks, cardioloog (plv)

Spaarne Ziekenhuis, Hoofddorp

Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam

C.F. Melissant, longarts (lid)

H. van der Lelij, radioloog (lid)
M.J. Gardien, cardioloog (plv)

Westfries Gasthuis, Hoorn

H. Beerman, klinisch patholoog*

Medisch Centrum Leeuwarden, Leeuwarden

Oogziekenhuis Rotterdam, Rotterdam

D. de Roy van Zuidewijn, chirurg (lid)

J.T.H.N. de Faber, oogarts (lid)

Diaconessenhuis Leiden, Leiden

Sint Franciscus Gasthuis (SFG), Rotterdam

T.J.A. Bernt, radioloog (lid)

J. Meeuwis, KNO-arts (lid)
P. de Man, arts-microbioloog (plv)

Rijnland Ziekenhuis, Leiderdorp
H. Dik, longarts (lid)

Vlietland Ziekenhuis, Schiedam
M. Fennema, anesthesioloog (lid)

MC Zuiderzee (MC Groep), Lelystad
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Orbis Medisch Centrum, Sittard

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, Woerden

W.H. Geraedts, longarts (lid)

Y.D. van der Werff, radioloog (lid)

K.W.E. Hulsewé, chirurg (plv)

K.A.F. Houwert, radioloog (plv)

Antonîus Ziekenhuîs, Sneek

Zaans Medisch Centrum, Zaandam

T. Zwaga, radioloog (lid)

R.P. Strating, chirurg (lid)

D.E.P. de Waard, cardioloog (plv)

H.E.A.S.J. Lemmers, radioloog (plv)

ZorgSaam Ziekenhuis, Terneuzen

Lange Land Ziekenhuis, Zoetermeer
P.T.H. Langendijk, orthopedisch chirurg (lid)
P. van der Meer, cardioloog (plv)

R. Laduc, uroloog (lid)
Gelre Ziekenhuizen, locatie Het Spittaal, Zutphen
Sint Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg

P.H.G.E. Strens, orthopedisch chirurg (lid)

Mevr. M.C. Vos, gynaecoloog (lid)

L. Ausema, internist (plv)

TweeSteden ziekenhuis, Tilburg

Isala Klinieken, Zwolle

H.J. Muntinga, cardioloog (lid)
E.W. van Laarhoven, orthopedisch chirurg (plv)
Ziekenhuis Bernhoven, Uden
W.A. de Boer, mdl-arts (lid)
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Diakonessenhuis, Utrecht
A. Pronk, chirurg (lid)
L. Sibinga Mulder, radioloog (plv)
VieCuri, Medisch Centrum voor Noord-Limburg, Venlo
J.G.H.M. Schlooz, anesthesioloog (lid)
Sint Jans Gasthuis, Weert
F.J.G. Vanhimbeeck, chirurg (lid)
B. Cost, cardioloog (plv)
Ommelander Ziekenhuis Groep, Winschoten
H. van Leeuwen, radioloog (lid)
Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Winterswijk
J.A.F. van der Hoek, neuroloog (lid)

B. Leden, niet verbonden aan een ziekenhuis
(bijv. extramuraal werkzaam, arbeidsongeschikt)
G.E. Cromheecke, anesthesioloog (lid)
P.G. Warmenhoven, chirurg (plv)

C. Buitengewone leden
P.H.O. Buijs
R.A. Cohen
A.M. van der Heijden
L.M. Kingma
G. Kootstra
J.M.W.M. Merkus
J.H.J. Ruijs
H.C. van Soest
M.E. van Zanten

* De volgende leden en/of plaatsvervangers traden uit de VvA:
H. Beerman, klinisch patholoog
J.G. Blok, cardioloog
N.H.C.M.N. Crombag, dermatoloog
W. van der Hoek, internist
M.M.E.C. de Lind van Wijngaarden, KNO-arts
R.P.J. Oostburg, radiodiagnost
F.J. van Oosterhout, orthopedisch chirurg
H.G.I. van Weering, gynaecoloog
M. Westerhof, uroloog
T.R. Wesselius, radioloog
H.L. van der Wiel, neuroloog
**Het Bravis Ziekenhuis is ontstaan uit een fusie tussen Ziekenhuis Lievensberg Bergen op Zoom en het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal.
** Het ZLM Ziekenhuis is ontstaan uit een fusie tussen het Scheperziekenhuis Emmen, Ziekenhuis Bethesda Hoogeveen en het Refaja
Ziekenhuis Stadskanaal.

Beroepspensioenvereniging Medisch Specialisten

Mevr. J.A. van Marion-Kievit
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Secretariaat BPMS
Bezoekadres

Postadres

Koetshuis ‘De Breul’

Postbus 7

Driebergseweg 17

3970 AA Driebergen

3708 JA Zeist

Contact		
E-mail: info@bpms.nl

www.bpms.nl

Beroepspensioenvereniging Medisch Specialisten

Telefoon: (030) 693 76 80
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