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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot wijziging
van de verplichtstelling tot deelneming in de beroepspensioenregeling voor
Fysiotherapeuten
Gezien de aanvraag van de beroepspensioenvereniging Deelnemersvereniging Pensioenfonds voor
Fysiotherapeuten (DFP), daartoe strekkende, dat de verplichtstelling tot deelneming in de beroepspensioenregeling die is ondergebracht in de Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (SPF),
ingevolge de Wet verplichte beroepspensioenregeling, wordt gewijzigd voor de in de aanvraag
bedoelde groep(en) van beroepsgenoten in de beroepsgroep Fysiotherapeuten;
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 31 maart 1978, nr. 40.360, Stcrt. 1978, nr. 66 (laatstelijk gewijzigd bij besluit van
12 februari 2015, Stcrt. 17 februari 2015, nr. 4802 ) waarin werd overgegaan tot het verplicht stellen
van de deelneming in de beroepspensioenregeling voor Fysiotherapeuten.
De verplichtstelling tot deelneming komt na wijziging te luiden als volgt:
‘De deelname aan de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten is
verplicht gesteld voor:
de fysiotherapeuten, die als zodanig in Nederland werkzaam zijn en de eerste dag van de maand
waarin de 67ste verjaardag valt, nog niet hebben bereikt, met uitzondering van:
1. De fysiotherapeut in privaat- of publiekrechtelijke dienstbetrekking, die verplicht deelneemt aan
de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds ABP op grond van de Wet privatisering ABP
van 28 december 1995, Stb. 1995, 639, zoals geldend op 1 maart 2016, Stb. 2015, 553;
2. De fysiotherapeut in privaatrechtelijke dienstbetrekking, die verplicht deelneemt aan de
pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn op grond van een verplichtstelling als bedoeld in de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 van
1 januari 2001, Stb. 2000, 628, zoals geldend op 1 september 2017, Stb. 2016, 290;
3. De fysiotherapeut op wie een aan zijn werkgever verleende vrijstelling van de verplichte
deelneming van toepassing is omdat een andere financieel en actuarieel gelijkwaardige en
door de werkgever getroffen pensioenregeling geldt en in stand wordt gehouden;
waarbij geldt:
− dat de uitzondering op de verplichte deelname alleen geldt voor het gedeelte van de werkzaamheden als fysiotherapeut waarvoor de onder 1 en 2 bedoelde verplichte deelneming van
toepassing is, respectievelijk die als werknemer worden verricht bij een werkgever waarvoor
de onder 3 bedoelde vrijstelling geldt;
− dat de uitzondering onder 2 niet van toepassing is op de fysiotherapeut die werkzaam is bij een
zelfstandige juridische entiteit – die vrijwel uitsluitend actief is in de verlening van fysiotherapeutische zorg en in het geheel niet actief is in de verlening van medisch specialistische zorg -;
− dat vrijstelling als onder 3 bedoeld op verzoek van een werkgever door het bestuur van
Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten kan worden verleend met inachtneming van
door het bestuur vastgestelde beleidsregels inzake het verlenen van vrijstellingen. Aan
vrijstellingen kunnen door het bestuur voorschriften en voorwaarden worden verbonden.’
II.
Dit besluit treedt in werking met ingang van dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin
het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.
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’s-Gravenhage, 5 juni 2018
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
de Directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes

2

Staatscourant 2018 nr. 32281

8 juni 2018

