[BPOA]

Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers
Een nieuwe pensioenregeling voor openbare apothekers: wie doet wat?
De rollen van BPOA, SPOA, KNMP en belangenorganisaties
Momenteel wordt gewerkt aan nieuwe pensioenregelingen voor de zelfstandige apothekers
(ondernemers) en apothekers in loondienst. Hierbij zijn verschillende partijen betrokken met elk een
eigen (wettelijke) verantwoordelijkheid. De belangrijkste rol voor BPOA is het bepalen van de inhoud
van de pensioenregeling(en). SPOA draagt onder meer de zorg voor een juiste en zorgvuldige
uitvoering ervan. Daarnaast zijn de KNMP en belangenorganisaties betrokken. Zij vertegenwoordigen
de beroepsgroep en adviseren BPOA.
Waarom BPOA naast SPOA?
SPOA is een beroepspensioenfonds met een verplichtstelling voor openbare apothekers. Sinds 2006
is elk beroepspensioenfonds wettelijk verplicht om een beroepspensioenvereniging te hebben die de
achterban vertegenwoordigt. Bij de openbare apothekers is dat BPOA. Als minimaal 60% van de
beroepsgroep lid is van deze beroepspensioenvereniging, kan bij de minister een verplichtstelling voor
deelname aan de pensioenregeling worden aangevraagd. Voor de pensioenregeling van de openbare
apothekers is dat gedaan.
Taken BPOA
BPOA heeft als beroepspensioenvereniging de volgende taken:
 zorgdragen voor een pensioenvoorziening voor alle openbare apothekers;
 het vaststellen van de inhoud van de pensioenregeling(en) en wijzigingen daarin;
 het voordragen van de bestuursleden van SPOA;
 het voordragen van leden voor het verantwoordingsorgaan van SPOA;
 het aantonen dat er voldoende draagvlak is voor een eigen (verplichte) pensioenregeling voor
de beroepsgroep.
Taken SPOA
BPOA heeft de uitvoering van de vastgestelde pensioenregeling(en) uitbesteed aan SPOA. Hiervoor
is een uitvoeringsovereenkomst met SPOA opgesteld, waarin de taken van SPOA zijn vastgelegd:
 SPOA is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de pensioenregeling(en);
 SPOA stelt hiervoor een pensioenreglement op
 SPOA is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid en het beleid voor de voorwaardelijke
indexatie. Dit betekent ook:
 het nemen van besluiten over eventuele verlagingen van de pensioenen.
Betrokkenheid KNMP en belangenorganisaties
BPOA vindt de betrokkenheid van de beroepsgroep bij de eigen pensioenregeling van groot belang.
Immers, de pensioenregeling dient zoveel mogelijk aan te sluiten op de wensen en behoeften van de
openbare apothekers. Bij de ontwikkeling van de nieuwe pensioenregelingen, maar ook op andere
momenten, heeft BPOA dan ook regelmatig overleg met de KNMP en de belangenorganisaties
Napco, ASKA, VZA, VJA en LAD.
De openbare apothekers zelf
Tot slot hoort BPOA ook graag de mening van de individuele openbare apothekers bij belangrijke
veranderingen in de pensioenvoorziening van de beroepsgroep. Daarom kunnen zij binnenkort via
een digitale enquête laten weten hoe zij denken over de toekomst van hun pensioen.
BPOA is van mening dat zij met de betrokkenheid van alle genoemde belanghebbenden op
zorgvuldige wijze invulling kan geven aan de pensioenvoorziening voor openbare apothekers.

