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Veldhoven, 2 februari 2015

Maximum pensioengevend salaris

BdL/EvS/2015

Geacht lid van BPOA,
Eind oktober 2014 bent u met een brief geïnformeerd over de aanpassingen in de pensioenregeling
voor openbare apothekers per 1 januari 2015. Dit betreft de verplichte pensioenregeling die tijdens
de ledenvergadering van BPOA van 14 oktober 2014 door de leden is goedgekeurd. Een
toekomstbestendige regeling, die past bij de wensen van de beroepsgroep. Op www.bpoa.nl vindt u
de presentatie van 14 oktober jl. over de pensioenregeling die vanaf 2015 geldt terug.
Maximum pensioengevend salaris
In de pensioenregeling die vanaf 2015 geldt, wordt verplicht pensioen opgebouwd over het inkomen
tot € 75.000. Deze grens van € 75.000 was van toepassing op de pensioenregeling die tot en met
2014 gold. Dit bedrag sluit aan bij het maximum salaris inclusief vakantietoeslag, zoals vermeld in de
richtlijn voor salarisschalen van KNMP. In de lopende arbeidscontracten verdelen de werkgever en
de apotheker in loondienst de pensioenpremie tot het inkomen van de genoemde grens van
€ 75.000.
Over de verdeling van de premiebijdragen voor de pensioenopbouw over het inkomen tussen
€ 75.000 en de fiscale grens van € 100.000 zijn echter nog geen afspraken gemaakt. Dit vraagt
nader onderzoek.
In de komende periode bekijkt BPOA dan ook samen met SPOA op welke manier een optionele
pensioenopbouw over het inkomen tussen € 75.000 en € 100.000 kan worden geregeld. Daarbij
worden de mogelijkheden binnen de nieuwe pensioenregeling onderzocht, maar ook het
onderbrengen bij een pensioenverzekeraar zou een alternatief kunnen zijn.
Wij informeren u verder op de algemene ledenvergadering van 26 maart 2015. De bijeenkomst start
om 19.00 uur in Hotel Mitland in Utrecht. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.
Overigens is van belang dat u zo snel mogelijk reageert op de brief van SPOA over uw
pensioengevend inkomen. Om tot een correcte vaststelling van uw pensioenpremie en
pensioenopbouw te kunnen komen, dient dit inkomen bij SPOA bekend te zijn.
Met vriendelijke groet,
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