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Artikel 1 Definities 
In dit reglement wordt verstaan onder: 

a. “Stichting”: Stichting Bedrijfsfonds Apotheken; 
b. werkgever: 

1. iedere natuurlijke of rechtspersoon, die een apotheek exploiteert in Nederland, niet zijnde een 
apotheek van een ziekenhuis, een apotheek van rijk, provincie of gemeente, een apotheek van 
een apotheekhoudend huisarts of een apotheek gevestigd in een gezondheidscentrum, waarbij 
de werknemers in loondienst zijn van een stichting ter exploitatie van dat gezondheidscentrum, 
of waarbij de werknemers rechtstreeks in loondienst zijn van een apotheek welke zowel gevestigd 
is en participeert in het gezondheidscentrum, ongeacht het gegeven of de apotheek al dan niet 
rechtstreeks in eigendom is van dat gezondheidscentrum, een en ander voor zover binnen de 
apotheek de totale bruto omzet over een kalenderjaar voor 50% of meer wordt gegenereerd uit 
de verkoop van medicijnen op recept als bedoeld in de Geneesmiddelenwet (Wet van 8 februari 
2007, Stb. 93, ter vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet). 

2. iedere natuurlijke of rechtspersoon, die een apotheek exploiteert in Nederland, niet zijnde een 
apotheek in een ziekenhuis, een apotheek van het rijk, provincie of gemeente, een apotheek van 
een apotheekhoudend huisarts of een apotheek gevestigd in een gezondheidscentrum, waarbij 
de werknemers in loondienst zijn van een stichting ter exploitatie van het gezondheidscentrum, 
of waarbij de werknemers rechtstreeks in loondienst zijn van een apotheek welke zowel 
gevestigd is en participeert in het gezondheidscentrum, ongeacht het gegeven of de apotheek al 
dan niet rechtstreeks in eigendom is van dat gezondheidscentrum, ongeacht de hoogte van de 
totale bruto omzet over een kalenderjaar van de verkoop van medicijnen op recept als bedoeld 
in de Geneesmiddelenwet (Wet van 8 februari 2007, Stb. 93, ter vaststelling van een nieuwe 
Geneesmiddelenwet) en waarop geen andere Cao van toepassing is. 

c. werknemer: 
1. zij die in dienst is van de in sub b genoemde werkgever en in het bezit is van een Nederlands 

getuigschrift of een daarmee gelijkgesteld diploma c.q. getuigschrift van apothekersassistent; 
2. zij die in dienst is van de in sub b genoemde werkgever en het hiervoor onder 1 genoemde 

getuigschrift of diploma niet bezit, met uitzondering van de werknemer, die in het bezit is van het 
diploma van apotheker;

3. zij die in dienst bij een werkgever, die een drogisterijbedrijf uitoefent, zoals bedoeld in de Cao  
Drogisterijbranche, en die de functie van apothekersassistent, als bedoeld in de Geneesmiddelenwet 
(Wet van 8 februari 2007, Stb. 93, ter vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet) uitoefent;

d. apotheek: 
een lokaal of een samenhangend geheel van lokalen waarin geneesmiddelen worden bereid, ter
hand worden gesteld en ten behoeve van terhandstelling op voorraad worden gehouden dan wel 
alleen ter hand worden gesteld en daartoe in voorraad worden gehouden;

e. ziekenhuisapotheek:
een lokaal of samenhangend geheel van lokalen waarin ten behoeve van de in een ziekenhuis 
opgenomen patiënten geneesmiddelen worden bereid, ter hand worden gesteld en ten behoeve van 
terhandstelling in voorraad worden gehouden, dan wel alleen ter hand worden gesteld en daartoe in 
voorraad worden gehouden. 

f.  recept:  
een door een met naam en werkadres aangeduide beroepsbeoefenaar als bedoeld in artikel 
36, veertiende lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG, 
Wet van 11 november 1993, Stb. 655) dan wel een daartoe in een andere lidstaat bevoegde 
beroepsbeoefenaar, opgesteld document waarin aan een persoon of instantie als bedoeld in artikel 
61, eerste lid van de Geneesmiddelenwet (Wet van 8 februari 2007, Stb. 93, ter vaststelling van 
een nieuwe Geneesmiddelenwet), een voorschrift wordt gegeven om een met zijn stofnaam of 
merknaam aangeduid geneesmiddel in de aangegeven hoeveelheid, sterkte en wijze van gebruik 
ter hand te stellen aan een te identificeren patiënt, en dat is ondertekend door de desbetreffende 
beroepsbeoefenaar dan wel, zonder te zijn ondertekend, met een zodanige code is beveiligd dat een 
daartoe bevoegde persoon of instantie de authenticiteit ervan kan vaststellen; 

g. “bestuur”:  
het bestuur van de Stichting; 

h. “directeur”:  
het in artikel 8 van de statuten van de Stichting genoemd uitvoeringsorgaan; 
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i. “statuten/reglement”:  
de statuten van de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken en het reglement van de Stichting Bedrijfsfonds 
Apotheken;

j. “Cao Apotheken”:  
de collectieve arbeidsovereenkomst Apotheken;

k. “Cao Bedrijfsfonds Apotheken”:  
de collectieve arbeidsovereenkomsten Bedrijfsfonds Apotheken. 

Artikel 2 Hoogte bijdrage 
 1.  De hoogte der bijdragen als bedoeld in artikel 5 van de CAO Bedrijfsfonds Apotheken wordt jaarlijks 

bepaald door de bij de Cao Apotheken betrokken partijen. 

2. De stichting deelt het te betalen bedrag der bijdragen schriftelijk aan de werkgever mede, met 
mededeling van de termijn waarbinnen betaling dient te geschieden. 

3. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bijdrage is de werkgever door het enkele verloop van 
de termijn in gebreke. De stichting is dan bevoegd te vorderen de rente over het verschuldigde 
bedrag van de dag af dat het verschuldigde bedrag betaald had moeten zijn tot aan de dag der 
algehele voldoening. De rente wordt berekend naar het percentage aan de hand van een vaste 
voorschotrente plus 0,5 procentpunt. 

4. Boven en behalve de in het voorgaande lid bedoelde rentevergoeding is de werkgever in geval 
van nalatigheid verplicht op de eerste vordering aan de stichting te betalen alle kosten, welke ter 
invordering van het verschuldigde zijn gemaakt. 

5. De werkgevers en werknemers zijn verplicht op geleide van artikel 5 Cao Bedrijfsfonds Apotheken 
alle gegevens te verstrekken die het bestuur voor een goede uitvoering van het in de statuten en het 
reglement bepaalde nodig acht. 

6. Bij gebreke van het in het vorige lid bedoelde gegevens is het bestuur gerechtigd de betreffende 
gegevens naar beste weten te schatten. 

Artikel 3 Realisering doelstelling 
De stichting realiseert het in het artikel 3 van de statuten genoemde doel door het financieren van 
activiteiten als genoemd in de doelstelling.

Artikel 4 Werkwijze 
  1.  Het indienen van een aanvraag geschiedt door een van de partijen betrokken bij de Cao Bedrijfsfonds 

Apotheken of door het bestuur zelf. In geval van subsidieverstrekking aan een cao partij betrokken bij 
de Cao Bedrijfsfonds Apotheken moeten de navolgende voorwaarden in acht genomen worden: 
a.  de subsidie verzoekende instelling moet een begroting indienen, welke moet zijn gespecificeerd 

overeenkomstig de in artikel 3 van de statuten van de stichting en artikel 3 van de Cao 
Bedrijfsfonds Apotheken bedoelde bestedingsdoelen respectievelijk activiteiten; 

b.  de subsidie ontvangende instelling dient jaarlijks een door een registeraccountant of 
accountants-/administratieconsulent met certificerende bevoegdheid een gecontroleerde 
verklaring te overleggen over de besteding van de subsidiegelden, welke verklaring (ten minste) 
moet zijn gespecificeerd volgens de in artikel 3 van de statuten van de stichting en in artikel 3 
van de Cao Bedrijfsfonds Apotheken bedoelde bestedingsdoelen respectievelijk activiteiten, en 
geïntegreerd onderdeel uit moet maken van het (financieel) jaarverslag van de stichting. 

2.  Het bestuur bepaalt welke activiteiten als bedoeld in artikel 3 van de statuten door de stichting en in 
artikel 3 van de Cao Bedrijfsfonds Apotheken gefinancierd zullen worden. Het bestuur stelt voor elke 
te financieren activiteit een begroting vast voor welke rekening en verantwoording aan het bestuur 
in verband met de financiering dient te worden afgelegd. 

3.  Het bestuur is bevoegd nadere voorschriften te geven in verband met financiering. 

4.  Op beslissingen van het bestuur kan geen beroep worden ingesteld. 

Artikel 5 Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking op 1 april 2017.




