Toekomst pensioenregeling openbare apothekers
Per 1 januari 2015 verandert de pensioenregeling voor openbare apothekers.
Gestart is met de ontwikkeling van nieuwe toekomstbestendige
pensioenregelingen die voldoen aan wet- en regelgeving en passen bij de
wensen van de beroepsgroep. In de ledenvergadering van BPOA van eind 2013
is daartoe een stappenplan aangenomen. KNMP, Napco, ASKA, VZA, VJA, LAD
en BPOA zijn bij de ontwikkeling van de nieuwe regelingen betrokken. Naar
aanleiding van vragen die zijn gesteld benadrukken we dat voor zowel
zelfstandige apothekers (ondernemers) als apothekers in loondienst per 1
januari 2015 wordt voorzien in een goede pensioenvoorziening en voortzetting
van de pensioenopbouw.
Aanpassing pensioenregeling noodzakelijk
Duidelijk is dat de huidige vorm van één regeling voor zowel zelfstandige apothekers
(in de zin van ondernemers) als apothekers in loondienst niet kan worden voortgezet.
Een verplichte beroepspensioenregeling voor alle openbare apothekers, zoals we nu
kennen, is alleen mogelijk als wordt voldaan aan de wettelijke beleidsregel die zegt
dat er minimaal 55% zelfstandige beroepsbeoefenaren aan de regeling deelnemen.
Op dit moment is dit echter een ruime minderheid. Daarbij komt dat deze twee
groepen vanuit hun verschillende arbeidsomstandigheden ook andere wensen
hebben als het gaat om hun pensioenvoorziening. Tot slot vraagt de veranderende
pensioenwetgeving aanpassing van de pensioenregeling.
Onderzoek naar wensen
Om de wensen van de loondienstapothekers en zelfstandigen in beeld te krijgen,
wordt in dit kwartaal door BPOA een digitaal onderzoek gehouden. Met het
onderzoek krijgen alle openbare apothekers de mogelijkheid aan te geven wat zij
belangrijk vinden bij een nieuwe pensioenregeling. Op basis van de resultaten van
het onderzoek, de uitkomsten van gesprekken met betrokken organisaties én de
wettelijke kaders worden dan naar verwachting twee pensioenregelingen ontwikkeld
die per 1 januari 2015 ingaan.
Keuze voor pensioenuitvoerder
Waar de nieuwe regelingen worden ondergebracht, is de komende maanden ook
onderwerp van gesprek. Voor de apothekers in loondienst is aansluiting bij een ander
fonds een mogelijkheid. De mogelijkheden worden zorgvuldig en in nauw overleg
met de betrokken organisaties bekeken. BPOA zorgt ervoor dat alle openbare
apothekers kunnen blijven rekenen op een goede pensioenvoorziening en
voortzetting van de pensioenopbouw per 1 januari 2015.
Uw mening telt
Wij betrekken alle openbare apothekers graag bij de toekomst van de regelingen.
Laat uw stem dan ook horen door deel te nemen aan het onderzoek of via een van
de betrokken organisaties.
Via onze website www.bpoa.nl houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen
rond de nieuwe pensioenregelingen. Ook het onderzoek wordt daar tijdig
aangekondigd. Leden van BPOA krijgen per mail een uitnodiging om hieraan deel te
nemen.

