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Op 17 september 2012 zijn in de marge van de SBA-bestuursvergadering door de bij de cao-
onderhandelingen in de Apotheekbranche betrokken aanwezigen nadere afspraken gemaakt over de 
lengte van de nieuwe bedrijfstak-cao en de huidige en toekomstige premiestelling ten bate van het 
bedrijfsfonds. Hierdoor is er overeenstemming bereikt over de nog openstaande discussiepunten 
tussen partijen binnen de onderhandelingscommissie Apotheekbranche waardoor er uitvoering 
gegeven kan worden aan de eerder overeengekomen reorganisatie en aanpassing van de 
werkzaamheden/taakstelling van de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Basis van deze reorganisatie 
en aanpassing van de werkzaamheden zijn de door het Bestuur SBA vastgestelde plannen.  
 
 
Het principeakkoord Cao Bedrijfsfonds Apotheken 201 4 - 2016 
Looptijd Cao Bedrijfsfonds Apotheken 2014 - 2016 
Cao partijen hebben besloten dat de Cao Bedrijfsfonds Apotheken per 1 januari 2014 wordt verlengd 
tot 1 juli 2016. De premie wordt vastgesteld op 0,76% van de loonsom.  
Deze premie geldt in principe voor de gehele cao-periode. Cao-partijen spreken af dat van 
voornoemde premie slechts kan worden afgeweken indien hierover tussen cao-partijen algemene 
overeenstemming bestaat. 
 
Premie  
Cao-partijen hebben afgesproken dat de premie tot 1 januari 2013 op 0,84% van de loonsom blijft 
gehandhaafd. Vanaf 1 januari 2013 wordt de premie op 0,76% van de loonsom gesteld. 
 
Inzetten financiële reserve 
De financiële reserve per 1 januari 2013 wordt ingezet ten behoeve van SBA activiteiten in principe 
evenredig verdeeld over de jaren 2013 tot en met 2018 (de 5 jaarsperiode vanaf 1 januari 2014) met 
inachtneming van een aan te houden reserve voldoende om bij liquidatie van de Stichting te kunnen 
voldoen aan dan lopende verplichtingen en het financieren van een afvloeiingsregeling van het 
personeel (de ‘ijzeren reserve”). 
 
Overige (procedurele) afspraken 
De Cao Bedrijfsfonds Apotheken 2014 - 2016 wordt opgemaakt door het secretariaat van Cao-partijen 
en daarna met de cao-partijen besproken. Na goedkeuring van de tekst meldt het secretariaat van 
cao-partijen de Cao Bedrijfsfonds Apotheken aan en doet het verzoek tot een algemeen verbindend 
verklaring van de Cao Bedrijfsfonds Apotheken op de vroegst mogelijke termijn doch uiterlijk voor 1 
oktober 2013. 
 
Wijzigingen doelstellingen Fonds 
In de Statuten en de Cao Bedrijfsfonds Apotheken zijn de doelstellingen van het Fonds opgenomen. 
Cao partijen hebben na het bovengenoemd Principe Akkoord op 26 november overeenstemming 
bereikt over de wijzigingen van de doelstellingen naar aanleiding van de gewijzigde dienstverlening 
van de SBA in de afgelopen jaren. Daarnaast zal in de Statuten, de Cao en het Reglement de KNMP 
vervangen worden door de VZA.  
 
Dit principeakkoord moet eerst door de achterbannen van de organisaties worden goedgekeurd. De 
organisaties leggen het principeakkoord met een positief advies ter goedkeuring voor aan haar leden.  
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