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In deze woelige tijden ontbreekt de tijd om 
eens rustig bij zaken stil te staan. De actu-
aliteit dwingt ons op korte termijn veel 
keuzes te maken. Had de beroepsgroep net 
laten zien dat zij adequaat kan inspelen op 
beleid van de overheid door het EPD-project 
succesvol af te ronden; zorgt diezelfde over-
heid voor het neerhalen van dit systeem. Wij 
hebben echter geen tijd om bij de pakken 
neer te zitten. Vrije (in neerwaartse rich-
ting) tarieven en functionele bekostiging 
komen eraan. Gevoelige zaken voor een 
aangeslagen sector. De liefde voor het vak 
heeft ons incasseringsvermogen altijd 
ondersteund, maar dat zal in de toekomst 
niet genoeg zijn. Wij zullen keuzes moeten 
maken en ook als zelfstandige openbare 

apothekers moeten samenwerken. Binnen de 
stichting VNA werken wij hard aan antwoor-
den en oplossingen op de vragen en uitda-
gingen van de toekomst. Verschillende 
werkgroepen zijn opgericht om daarover 
adviezen aan het stichtingsbestuur te geven.
De stichting VNA heeft grote wijzigingen in 
de organisatie ondergaan en dat verloopt 
goed. De wijzigingen in de farmaceutische 
sector hebben de belangstelling voor de 
stichting VNA als partner bij overdrachten 
aangewakkerd en stemt ons positief naar de 
toekomst. Ik hoop dat u deze positieve 
gevoelens kunt delen.

Frits Offermann

Voorwoord

Apothekers worden op dit moment nog 
betaald voor hun distributieverrichtingen. 
De farmaceutische patiëntenzorg die de 
apotheker daarbij levert, wordt als ‘normaal’ 
beschouwd en niet apart financieel gehono-
reerd. Apothekers die ontzettend hun best 
doen om extra zorg en service te leveren, 
houden daardoor nu onder de streep net 
zoveel over als hun collega’s die geen extra 
zorgprestaties leveren. “We staan echter 
aan de vooravond van een systeem van 
 kwaliteit en prestatie. Verschillen op die 
gebieden gaan een grote rol spelen”, zegt 
Lex Geerts. “Apothekers die nu ondermaats 
presteren, zullen naar een hoger niveau 
moeten, om mee te kunnen. Dat zou kunnen 
betekenen dat de een zich beperkt tot 
 distributie en naar een collega verwijst voor 
de farmaceutische zorg en vice versa.”

Doe iets
Doe iets, is het devies van de advocaten van 
het Zeister advocatenkantoor Eldermans & 

Advies in het kader van vrije tarieven per 2012:
Apothekers, spring op de trein
Pay for performance wordt het credo voor de zorgmarkt waarin vrije tarieven gaan gelden. Als apotheker kun je wachten 
tot die markt er is óf nu al met voorstellen richting zorgverzekeraars komen om de eigen prestaties en zorgkwaliteit 
inzichtelijk te maken. “Wie afwacht, mist de trein”, waarschuwen zorgmakelaars Lex Geerts en Karik van Berloo.

Geerts. Hetzelfde kantoor dat in 2003 met 
deskundige praktijkapothekers Het Klank-
bord startte. Dit samenwerkingsverband 
beoordeelt sindsdien contracten van zorg-
verzekeraars op conformiteit met landelijke 
afspraken, de administratieve belasting, 
kwalitatieve facetten en formeel-juridische 
aspecten. “Doe iets, want anders gaan ver-
zekeraars het zelf regelen en misschien wel 
los van de apotheker. Sommige verzekeraars 
hebben daar al uitgesproken ideeën over”, 
aldus de zorgmakelaars.

Pre’s
Vooralsnog zien Geerts en Van Berloo bij 
apothekers twee pre’s ten opzichte van 
andere aanbieders van farmaceutische zorg: 
patiënten hebben het idee dat ze voor far-

maceutische zorg afhankelijk zijn van de 
apotheker en de apotheker beschikt over 
een uitstekend, fijnmazig distributienet-
werk. Geerts: “Van die voorsprong moet je 
gebruik blijven maken. Als je dat laat verwa-
teren door af te wachten en niets te doen, 
ben je op termijn slecht uit. Wie geen goede 
relatie heeft met andere zorgverleners in 
zijn werkgebied, jaagt deze namelijk in de 
armen van een andere apotheker. Daardoor 
gaan huisartsen bijvoorbeeld samenwerken 
met De Centrale Apotheek of met een inter-
netapotheek. De huisarts heeft namelijk 
maar één doel voor ogen. Dat is ervoor 
zorgen dat de zorg voor zijn patiënten goed 
is geregeld en dat ze daar tevreden over 
zijn. Zo werkt het overal, niet alleen in de 
zorg.”

Criteria
In een vrije markt waarin Pay for Performance 
geldt, zal uiteindelijk de farmaceutische 
zorg die de apotheker levert de boventoon 



voeren en niet zozeer de hoeveelheid 
 medicatie die er over de toonbank gaat. 
Achmea’s intensief contract ziet Geerts als 
een goede aanzet, hoewel de indicatorenset 
lastig blijft. “Deze zal voor de ene apotheker 
goed en voor de ander minder goed uit-
pakken. Welke indicatorenset je echter ook 
gebruikt, er zal ongetwijfeld kritiek komen 
op de criteria. Dat hebben we onder meer 
kunnen zien toen CZ met haar lijst kwam van 
ziekenhuizen die de beste borstkankerzorg 
geven.” Van Berloo vult aan: “Bij  indicatoren 
heb je altijd te maken met nut versus nood-
zaak. Richtlijnen geven bijvoorbeeld aan  
dat aan gebruikers van sterke opioïden in  
90 procent van de gevallen ook een laxeer-
middel moet worden verstrekt. Doe je dat niet 
omdat meer dan 10 procent van de gebruikers 
diarree heeft, voldoe je dus niet aan de richt-
lijn, maar help je deze patiënten wel beter. 
Goede criteria ontwikkelen is lastig.”

2012 overgangsjaar?
De zorgmakelaars verwachten niet dat een 
systeem voor vrije tarieven per 1 januari 2012 
met een big bang zal worden ingevoerd. 
Apothekers en zorgverzekeraars zijn er dan 
simpelweg nog niet klaar voor. Het zou Geerts 
en Van Berloo daarom niets verbazen als 2012 
een soort overgangsjaar wordt. “Maar ga nu 
niet afwachten. Zoek samenwerking in de 
regio met andere apothekers en met huisart-
sen. Zorg dat je meewerkt aan een systeem 
waarmee je de kwaliteit en performance 
inzichtelijk maakt. Zorgverzekeraars tasten nu 
ook nog in het duister. Het is bijvoorbeeld nog 
te lastig om te bepalen hoeveel gesprekken en 
andere zorgprestaties de apotheker per patiënt 
levert. Heb daarbij oog voor het belang van de 
zorgverzekeraar. Toon wat je doet als apothe-
ker en ook wat jouw inspanningen de zorgver-
zekeraar opleveren; dus inzicht in opname- en 
ontslagmedicatie, medication reviews, thera-
pietrouw. Dat soort zaken. Aandacht daarvoor 
zie je nu al terug in de plus-modules van 
zorgverzekeraarscontracten.”

Reactief
Geerts en Van Berloo merken dat een groot 
aantal apothekers reactief is. Dat achten zij 
zacht uitgedrukt ‘onverstandig’. “De apothe-
ker die zich proactief opstelt en meer zorg 
levert, zal door zorgverzekeraars meer zorg-
projecten toebedeeld krijgen.” 
Als zorgmakelaar zitten beide advocaten als 
tussenpersoon met de zorgverzekeraar om 
tafel voor de contractbespreking van een 
zorgaanbieder. Ze mogen ook optreden voor 
een groep zorgaanbieders. Dan zijn ze meer 

communicator dan onderhandelaar en 
beperkt het werk zich tot bezwaren bunde-
len en doorgeven. Dat is bijvoorbeeld 
gebeurd in aanloop naar het eerste IDEA-
contract van Achmea. Omdat binnen deze 
contractvorm eventuele risico’s niet direct 
te overzien waren, is het contract uiteinde-
lijk aangepast en kregen apothekers de 
mogelijkheid om het IDEA-contract na drie 
maanden, zonder opgaaf van reden, te 
 kunnen omzetten in een basiscontract.

Kralenketting
Inhoudelijke vragen worden gesteld om 
on duide lijkheden weg te nemen. Als bijvoor-
beeld COV-check verplicht is, leidt dat dan 
tot betaalgarantie? Dat soort zaken leggen 
de zorgmakelaars vast. Ze onderhandelen 
niet over concurrentiegevoelige zaken, maar 
maken wel afspraken over bijvoorbeeld con-
troles en tot hoever zorgverleners daarin 
terug moeten kunnen gaan. “Hoewel zorg-
verzekeraars er soms om vragen, hebben we 
geen mandaat om namens apothekers voor-
stellen goed of af te keuren. Dat is wettelijk 
niet toegestaan en daarom aan de apothe-
kers zelf”, vertelt Geerts. Om toch ook 
inhoudelijk te kunnen onderhandelen heeft 
Eldermans & Geerts een module onder de 
naam ‘Kralenketting’ in het leven geroepen. 
“Daarmee kunnen wij inhoudelijk en met 
mandaat onderhandelen voor apothekers die 
op dezelfde golflengte zitten, maar niet met 
elkaar concurreren in hetzelfde geografische 
gebied”, verduidelijkt Geerts. Het geogra-
fisch werkveld verschilt van geval tot geval, 
want harde scheidslijnen ontbreken. “Bij 
samenwerking tussen een apotheker in 
Maastricht en een in Groningen, is de 
scheidslijn voor iedereen duidelijk. Maar 
een apotheker in Groningen-Noord die de 
handen ineen wil slaan met een apotheker 
in Groningen-Zuid kan belemmerd worden 
als sprake is van hetzelfde verzorgingsge-
bied. Als er dan een rivier tussen beide 
delen stroomt, komt de situatie weer anders 
te liggen.”

Geloof in samenwerking
Geerts en Van Berloo zijn overtuigd van de 
noodzaak van samenwerking, bijvoorbeeld 
via de Kralenketting. “Door synergie te 
bewerkstelligen kun je betere kwaliteit leve-
ren en bovendien kennis en kosten delen”, 
duidt Van Berloo. “Als VNA-apothekers niet 
in elkaars werkgebied zitten, kunnen zij ook 
een Kralenketting vormen. In zo’n ketting 
kun je verder gaan in de gesprekken met 
zorgverzekeraars. Verzekeraars staan daar 

ook open voor. Een contract met één partij 
is voor hen namelijk beter te handelen dan 
tig contracten met individuele apothekers.”
Belangrijk om in gedachten te houden is dat 
zorgverzekeraars het geld straks minder ver-
delen op basis van distributie, en meer op 
basis van zorgfactoren. “Daardoor ontstaat 
onderscheid: wie slecht functioneert en 
slechte zorg levert, krijgt minder en wie zich 
positief onderscheidt, ontvangt meer. Laat 
zorgverzekeraars daarom nu zien wat je te 
bieden hebt. Wacht niet af. Straks is de 
trein weg en kun je ‘m niet meer inhalen. 
Waak daarvoor”, besluiten de zorg makelaars.
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“De apotheker is dé expert voor alle zaken omtrent farmaceuti-
sche zorg. De apotheker biedt dan ook absoluut meerwaarde 
voor de patiënt. We gaan dat nog beter zichtbaar maken rich-

ting de patiënt en andere zorgverleners”, reageert woordvoerder Lennart Salemink. 
“Transparantie bieden door certificering, ICT en eenduidige indicatoren zijn daarbij de 
sleutelbegrippen. Het moet voor iedere patiënt duidelijk zijn wat hij wanneer van de apo-
theker kan en mag verwachten. Voor elke zorgverlener moet duidelijk zijn wat hij doet, wat 
de apotheker doet en hoe de apotheker met andere zorgverleners samenwerkt. Door certi-
ficering ontstaat gegarandeerde kwaliteit van werken. Om dat te bewerkstelligen is een 
goede (ICT)infrastructuur onontbeerlijk. Als de apotheker beschikt over een goed ICT-
systeem kan hij fouten in het werkproces ontdekken en vervolgens oplossen. We moeten 
daarbij goed rekening houden met de privacy van de patiënt. De politiek heeft daar zorgen 
over en het is onze taak die zorgen serieus te nemen en met oplossingen te komen. Dat 
doen we samen met andere zorgverleners. De KNMP is groot voorstander van meetbare 
indicatoren. Voor sommige indicatoren zijn we ook afhankelijk van andere zorgverleners. 
Daarover moeten goede afspraken worden gemaakt. Zo dienen apothekers op de hoogte te 
zijn van labwaarden en de reden van voorschrijven om veilig geneesmiddelengebruik naar 
een hoger plan te tillen. De KNMP is blij met de politieke steun op dit gebied vanuit de 
Tweede Kamer. Apothekers kunnen zich echter alleen verbeteren als de indicatoren waarop 
zijn werk wordt beoordeeld, iets zeggen over wat hij levert of doet en niet over wat een 
ander doet. Prestatie-indicatoren zijn volgens de NZa onderdeel van de bekostiging. Als 
indicatoren worden gebruikt voor de bekostiging, dan moeten deze indicatoren eenduidig 
zijn. Certificering zorgt voor eenduidigheid. De KNMP wil toe naar een indicatorenset die 
de patiënt verder helpt en voldoet aan de normen van zorgverzekeraars (kosten) en IGZ 
(veiligheid). Een set die apothekers bovendien de mogelijkheid biedt hun verrichtingen te 
vergelijken met die van hun collega’s (benchmarken).”

“Achmea en AGIS zien de apotheker als belangrijke spil in de 
farmaceutische behandeling en begeleiding van de patiënt. 
Apothekers zouden zich nadrukkelijker kunnen/moeten manifes-

teren als medebehandelaar richting de voorschrijvers en patiënten”, aldus senior inkoper 
Farmacie Gerrit-Jan Verbeek. “We dagen apothekers uit invulling te geven aan de samen-
werking met de arts en het gesprek op gang te krijgen over wat de arts waarom voor-
schrijft. Dit is een belangrijke manier om succesvol invulling te kunnen geven aan het 
IDEA-contract en een essentieel onderdeel van het tot een succes maken van het IDEA-
extra contract. Over spécialités en een eventuele medische noodzaak moet de apotheker 
met de voorschrijver in overleg om laatstgenoemde te bewegen doelmatiger voor te schrij-
ven. Wij bemoeien ons daarbij niet met de manier waarop de apotheker zijn relatie met de 
arts opbouwt of onderhoudt. Wel houden we een vinger aan de pols met betrekking tot de 
doelmatigheid. Daarom zorgen we ervoor dat in de contracten van voorschrijvers de prik-
kels opgenomen zijn die hetzelfde beogen.
Ook in het preferentiebeleid hebben we een stap gezet door nog eens 100 stoffen toe te 
voegen aan de reeds bestaande 260 preferente stoffen. Daarbij maken we ook afspraken met 
de leveranciers over de leverbaarheid van deze middelen. De leverbaarheid is daardoor veel 
beter dan bij andere verzekeraars die preferentiebeleid voeren. IDEA heeft echter onze voor-
keur. Daarin houdt de apotheker namelijk zijn inkooprol. Die rol past hem beter dan ons.”

“De toegevoegde waar-
de van de apotheker 
moet breder zichtbaar 
worden”, stelt CZ’s 
manager Farmacie & 
GGZ, Rens van Ooster-

hout. “Nu ligt het zwaartepunt nog teveel 
op de logistiek en veilig gebruik van 
geneesmiddelen. Het is niet alleen meer 
de invulling van farmaceutische zorg die 
wij op lange termijn nog ambiëren. Wij 
zien liever dat de apotheker zich ontwik-
kelt tot geneesmiddelendeskundige die 
erop toeziet wat medicatie bij elke indivi-
duele patiënt doet. Ik verwacht niet dat 
elke apotheker dit zal doen, maar wij wil-
len wel de toegevoegde waarde van de 
apotheker als geneesmiddelenexpert in het 
totale spectrum voor patiëntenzorg stimu-
leren. Dat moet gebeuren binnen de moge-
lijkheden die de NZa biedt.
Uitkomstindicatoren hebben we daarvoor 
nog niet paraat. Hoe de zorgverlenende 
functie van apothekers in te zetten en te 
waarderen, daar moeten we dan ook de 
komende jaren samen aan werken.”

“Wij formuleren op dit moment een visie 
op de toekomst van farmaceutische zorg, 
die als input moet dienen voor een debat 
in de Tweede Kamer over dit onderwerp. 
Daarom kunnen wij er op dit moment niet 
zoveel over zeggen.”

De KNMP en zorgverzekeraars UVIT, Menzis, Achmea/Agis en CZ is gevraagd hoe zij de functie en toekomst van de 
apotheker als farmaceutisch zorgverlener zien en wat hun idee en visie op de toekomst van farmaceutische zorg is.



“Voor alle duidelijkheid: Johan van 
Leeuwenstijn is nog één dag per week als 
adviseur werkzaam voor onze organisatie. 
We maken nog steeds en graag gebruik van 
zijn expertise”, stellen Frits Offermann en 
Kristian van Zijtveld. Om eenvoudige reden 
heeft de gezamenlijke invulling van taken 
tot een versnelling van een aantal zaken 
geleid. “Twee kunnen nu eenmaal meer dan 
één. Bovendien moeten wij proberen het 
grote netwerk van Johan over te nemen. 
Daarom laten we ons meer actief naar bui-
ten zien”, vertelt Offermann.

Gezonde toekomst borgen
Offermann is sinds 1 februari verantwoorde-
lijk voor de representatieve taken. Per 
dezelfde datum heeft Van Zijtveld de opera-
tionele en financiële zaken op zich geno-
men. Beiden handelen verder in de geest 
van VNA en haar statutaire doelstellingen. 
“VNA staat al meer dan 60 jaar borg voor 
een gezonde toekomst van zelfstandige 

VNA-apotheek moet best practice worden
Het vertrek van Johan van Leeuwenstijn als algemeen secretaris bij de Stichting VNA heeft geleid tot een nieuwe rolverde-
ling binnen de organisatie. Frits Offermann en Kristian van Zijtveld geven invulling aan de taken die Van Leeuwenstijn tot 
1 februari voor zijn rekening nam. De VNA-koers blijft hierbij onveranderd. Er is hooguit sprake van extra wind in de zeilen.

openbare apothekers en dat willen we blij-
ven doen. Wij blijven dus fungeren als een 
veilige haven voor overdragende en overne-
mende apothekers”, zegt Van Zijtveld. 
Offermann: “De VNA-apotheek moet best 
practice worden voor alle zelfstandige open-
bare apotheken. Wij zoeken daarbij partners 
om onze apothekers zo goed mogelijk te 
begeleiden met inbegrip van het vrije 
ondernemerschap. Wij zoeken alternatieve 
afnemers en geven de achterban van VNA 
keuzemogelijkheden op meerdere terreinen. 
Tevens willen we de VNA-apothekers helpen 
zo goed mogelijk in te spelen op verande-
rende marktomstandigheden zoals de ont-
wikkelingen rondom tarifering, de relatie 
met zorgverzekeraars en de opkomst van 
nieuwe distributievormen.”

Werkgroepen
Sinds het officiële vertrek van Van 
Leeuwenstijn zijn onder meer een aantal 
werkgroepen ingesteld. In deze werkgroe-

pen zitten vertegenwoordigers vanuit alle 
VNA-geledingen. Zij richten zich op onder-
werpen als Central Filling en PR-zaken. 
Offermann: “We zitten uitgebreider in het 
curriculum van universiteiten, hebben de 
contacten met de VJA aangehaald en ont-
wikkelen activiteiten om apothekers die nu 
niet aan ons verbonden zijn, aan ons te 
binden.” “Bij elke actie die we ondernemen 
proberen we - één van - de geledingen te 
betrekken”, vult Van Zijtveld aan. 
“Uiteindelijk willen we alle zelfstandig 
openbare apothekers bereiken; vanaf het 
begin van iemands studie Farmacie tot aan 
de tijd als verzorgde van de Stichting VNA.” 
Communicatie is in dat streven een belang-
rijk onderwerp. “We willen de communicatie 
continu bevorderen ook in het kader van 
transparant werken”, besluit Offermann. 
“Dus als er vragen zijn: laat het ons weten, 
dan kunnen we er wat aan doen. We zijn er 
immers vóór en dóór de apothekers.”
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Een arbeidsovereenkomst ongewijzigd 
voortzetten met iemand die de 65- jarige 
leeftijd heeft bereikt, is niet aan te 
raden. Dit betoogt mr. Hans van Ginkel 
van ScheerSanders Advocaten. Hij zet 
de haken en ogen uiteen.

Het komt regelmatig voor dat medewerkers 
van apotheken na het bereiken van de pen-
sioengerechtigde leeftijd (thans nog 65) 
met instemming van de werkgever ook na 
hun pensionering hun werkzaamheden blij-
ven verrichten. Meestal gaat het dan om 
medicijnenbezorgers. De apotheek pleegde 
met een dergelijke medewerker af te spre-
ken dat hij, al dan niet op basis van andere 
werktijden, zijn werkzaamheden na de pen-
sionering blijft verrichten. In het volgende 
zal worden ingegaan op de juridische conse-
quenties van een en ander.

Uitgangspunt is dat op de eerste van de 
maand waarin de werknemer de pensioen-
gerechtigde leeftijd heeft bereikt, de 
arbeidsovereenkomst eindigt. Dat vloeit 
voort uit artikel 4 lid 1 onder f van de CAO 
Apotheken. De pensioengerechtigde leeftijd 
is op dit moment nog 65, maar zal in de 
toekomst naar verwachting geleidelijk 
 worden verhoogd tot 67 jaar.

Indien partijen afspreken dat de werknemer 
na het bereiken van de 65-jarige leeftijd 
zijn werkzaamheden blijft verrichten, dan is 
uiteraard de hiervoor vermelde bepaling uit 
de CAO Apotheken niet van toepassing. Het 
gevolg daarvan is dat arbeidsovereenkomst 
met de werknemer voortduurt op dezelfde 
condities als vóór het bereiken van de 
65-jarige leeftijd. Indien de werknemer bij-
voorbeeld een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd heeft, blijft deze ook na 
zijn pensionering voor onbepaalde tijd 
doorlopen. Dat kan de nodige knelpunten 
opleveren. Juist omdat de arbeidsovereen-
komst is blijven bestaan, kan de werknemer 
aanspraak maken op al zijn oude rechten. Zo 
kan de werknemer die ziek wordt ook aan-
spraak maken op zijn recht op loondoor-
betaling door de werkgever. Het probleem 
dat zich daarbij vaak voordoet, is dat er 
vrijwel geen ziekteverzuimverzekeraars zijn 
die een polis voor deze groep werknemers 
aanbieden. Indien zij dat wel doen, is de 
premie daarvan hoog.
Indien de werknemer na het bereiken van de 

65-jarige leeftijd arbeidsongeschikt wordt, 
dan dient de werkgever op grond van de 
wettelijke bepalingen gedurende een tijdvak 
van 104 weken 70 procent van het loon door 
te betalen. Ook de aanvullingsregeling van 
artikel 8 van de CAO Apotheken is dan van 
toepassing, omdat in de CAO Apotheken 
geen uitzondering wordt gemaakt voor 
65+-werknemers. Merkwaardigerwijze geldt 
wel een uitzondering voor 65+-werknemers 
voor aanvulling op hun WW-uitkering krach-
tens artikel 5. Die aanvullingsplicht eindigt 
zodra de werknemer de pensioengerechtigde 
leeftijd heeft bereikt.

De hiervoor omschreven problematiek is 
door de SER onderkent, hetgeen heeft 
geleid tot een advies aan de regering om te 
bezien of de verplichte loondoorbetalings-
periode bij ziekte in het geval van 65+-werk-
nemers kan worden beperkt tot één jaar en 
tevens om de zogenoemde Ragetlieregel te 
laten vervallen. Die regel houdt het vol-
gende in: een bestaande, voor onbepaalde 
tijd aangegane arbeidsovereenkomst - die 
anders dan door de rechtsgeldige opzegging 
of door ontbinding door de rechter is geëin-
digd - is eenmaal of meerdere malen voort-
gezet door een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd met tussenpozen van niet 
meer dan drie maanden. In dat geval 
bepaalt de wet dat de voor opzegging gel-
dende bepalingen (voorafgaande toestem-
ming van UWV Werkbedrijf en het in acht 
nemen van de opzegtermijn) van toepassing 
blijven. Van belang te weten is dat aan 
voormeld advies van de SER tot dusverre 
nog geen uitvoering is gegeven in de vorm 
van nieuwe wetgeving.

De hiervoor gesignaleerde problemen zijn te 
ondervangen door 65+-werknemers na 

 verloop van drie maanden na het einde van 
de arbeidsovereenkomst als gevolg van het 
bereiken van de pensioengerechtigde leef-
tijd, een arbeidsovereenkomst voor bepaal-
de tijd aan te bieden van bijvoorbeeld zes 
maanden. Artikel 3 lid 6 van de CAO 
Apotheken bepaalt dat een werkgever een 
onbeperkt aantal tijdelijke arbeidsovereen-
komsten van maximaal zes maanden met de 
werknemer van 65 jaar of ouder kan over-
eenkomen, zonder dat dit leidt tot een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 
Wordt een werknemer tijdens de looptijd 
van zo’n arbeidsovereenkomst voor bepaalde 
tijd arbeidsongeschikt, dan is derhalve de 
loondoorbetalingsverplichting maximaal zes 
maanden, aangezien de werkgever telkens 
na zes maanden de arbeidsovereenkomst 
met een dergelijke werknemer kan beëindi-
gen en dat natuurlijk ook zal doen indien er 
sprake is van een (langdurige) arbeidsonge-
schiktheid.

De conclusie is dus dat werkgevers moet 
worden ontraden om de arbeidsovereen-
komst met iemand die de 65-jarige leeftijd 
heeft bereikt, ongewijzigd voort te zetten. 
Bij de huidige stand van zaken is dat zonder 
al te veel (financieel) risico voor de werkge-
ver wel mogelijk door met de desbetreffende 
werknemer - op een tijdstip gelegen mini-
maal drie maanden na de beëindiging van 
de arbeidsovereenkomst wegens het 
be reiken van de 65-jarige leeftijd een (nieu-
we) arbeidsovereenkomst - voor bepaalde 
tijd (te weten voor de duur van zes maan-
den) overeen te komen, welke onbeperkt na 
verloop van zes maanden telkens kan  worden 
verlengd met een nieuwe periode van zes 
maanden.

Doorwerken na pensioen?



GEBOREN:
26-09-2010 Jelle, Ties, Alexander, zoon 

van mw drs. M.M.J.J. 
Menheere en drs. M. Gorgels

IN DIENST:
01-01-2011 VNA-kantoor: mw A.J.  

van Leeuwen Boomkamp, 
secretaresse

01-01-2011 drs. L.E. Bolscher, apotheek 
Fokkesteeg te Nieuwegein

01-01-2011 drs. M.E. Maassen, apotheek 
Vreeswijk te Nieuwegein

01-04-2011 mw drs. M.S. van der Snoek, 
apotheek Oudewater te 
Oudewater

UIT DIENST:
01-06-2011 VNA-kantoor: mw drs. I.R.J. 

Musch, beleidsmedewerker 
Beheer

VERGADERING 8 september 2010
•	Het	beheerkader	2010	wordt	definitief	

door het bestuur vastgesteld.
•	Het	bestuur	schaart	zich	achter	het	

plan van de KNMP tot oprichting van 
de VZA.

VERGADERING 8 december 2010
•	Met	ingang	van	januari	2011	worden	 

drs. P.J.Th.Th. van Bakel en drs. 
F.L.J.M. Somers benoemd als VNA-
bestuurslid.

•	De	jaarrekening	2009	VNA/FB	wordt	
 goedgekeurd en Arep Accountants 
wordt herbenoemd als accountant voor 
het jaar 2010.

VERGADERING 2 februari 2011
•	Op	uitdrukkelijk	verzoek	van	de	over-

dragende apotheker kan - als een 
 apotheker minimaal twee jaar werkzaam 
is in een apotheek die wordt over-
gedragen - bij overdracht aan VNA,  
de 5-jarige loondienstperiode voor de 
nieuwe stichtingsapotheker worden 
 verkort naar 3 jaar. De totale contracts-
periode blijft wel 21 jaar.

•	Nieuwe	speciaal	aangeslotenen	kunnen	
geen aanspraak maken op een uitkering 
uit het Sociaalfonds.

PERSONALIA

BESTUURSBESLUITEN

Geen rechtsbijstandverzekering 
via VNA-paraplupolis
VNA biedt geen rechtsbijstandsverzekeringen aan onder de paraplupolis.  
Een kwaliteits- en kostenaspect liggen hieraan ten grondslag.

Statusoverzicht 
Wet Personenvennootschappen
Is het wenselijk de VNA–contracten te wijzigen met het oog op de verwachte 
invoering van de nieuwe Wet Personenvennootschappen?

Het dekkingsbereik van de polis is beperkt 
en belangrijke categorieën geschillen zijn 
van dekking uitgesloten. Uit financieel oog-
punt is een rechtsbijstandspolis slechts 
interessant als de advocaatkosten jaarlijks 
hoger uitvallen dan de premie van om en 
nabij de € 900,- per jaar. Bovendien vindt 
VNA het belangrijk dat de juridische belan-
genbehartiging plaatsvindt door een vaste 
jurist met grondige kennis van de apotheek-
organisatie. Dat is met een rechtsbijstands-
verzekering niet het geval.
VNA is van oordeel dat een verzekering 
vooral dient om onvoorzienbare financiële 
risico’s te dekken zoals brandschade of aan-

Deze vraag komt de laatste jaren met enige 
regelmaat aan de orde. Volgens mr. Ivan 
Baas van ScheerSanders Advocaten is dit 
niet noodzakelijk en is het zelfs onzeker of 
de wet uiteindelijk zal worden ingevoerd.
 “Het wetsvoorstel Personenvennootschappen 
dateert al van 2002. De meest in het oog 
lopende kenmerken ervan zijn dat de ven-
nootschap onder firma en de maatschap 
zullen worden vervangen door een Openbare 
Vennootschap, die desgewenst van rechts-
persoonlijkheid kan worden voorzien. Het 
voorstel is al in 2005 door de Tweede Kamer 
aangenomen. Tot een behandeling in de 
Eerste Kamer is het echter nog niet geko-
men, omdat inmiddels een ander wetsvoor-
stel tot modernisering van het onder-
nemingsrecht het licht heeft gezien; het 

sprakelijkheid voor aan derden toegebrachte 
schade. Dergelijke risico’s zijn niet aan de 
orde. Het is tevens de vraag of de gemid-
delde premiekosten voor gedekte geschillen 
lager zijn dan de kosten om vaste, aan VNA 
verbonden juridische adviseurs in te schake-
len. De huidige rechtsbijstandsverzekeraar 
heeft bovendien de financiële risico’s 
af geschermd; er geldt steeds een eigen 
risico van 10% van de advocaatkosten en 
een maximum onkostenvergoeding van  
€ 25.000,-.
De hiervoor genoemde redenen zijn voor VNA 
aanleiding geen rechtsbijstandsver zekering 
aan te bieden onder de paraplupolis.

wetsvoorstel Vereenvoudiging en Flexi-
bilisering BV-recht. Daarom heeft de vaste 
commissie voor Justitie van de Eerste Kamer 
besloten beide wetsvoorstellen gezamenlijk 
te behandelen. 
Onlangs (op 22 april 2011) heeft de commis-
sie een lijvig Voorlopig Verslag uitgebracht. 
Daaruit blijkt een zeer kritische opstelling; 
met name vraagt men zich af of er nog wel 
behoefte bestaat aan een nieuwe Wet 
Personenvennootschappen naast de wet 
Vereenvoudiging en Flexibilisering BV-recht. 
Het wachten is nu op de reactie van de 
minister van Justitie. Alle reden dus om de 
ontwikkelingen af te wachten. 
Afgezien daarvan zullen de gevolgen van 
invoering voor de VNA-modelcontracten 
naar verwachting minimaal zijn.”

VNActueel is het huisorgaan van de Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken (VNA). VNActueel ver-
schijnt in een oplage van 350 exemplaren en is bedoeld voor bij VNA aangesloten apothekers, medewerkers 
en relaties. Wie ook een exemplaar wil ontvangen of vragen/  opmerkingen heeft over de inhoud, kan 
contact opnemen met VNA op tel. 033-4601000 en fax 033-4601001.

Correspondentie: Stichting VNA, Postbus 662, 3800 AR Amersfoort
Tekst: Luc Zwiggelaar [TXTFIT]
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