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Agenda 
1. Opening

2. Mededelingen

3. Concept verslag ALV 23-11-15

4. Jaarverslag 2015 SPOA ter toelichting

5. Beleggingsbeleid SPOA

6. Onderzoek toekomstscenario’s

7. Jaarverslag 2015 BPOA ter goedkeuring

8. Herbenoeming bestuursleden BPOA

9. Invulling zeggenschap gepensioneerde (buitengewone) 
leden

10. Rondvraag en sluiting





Agendapunt 4 & 5
o Jaarverslag SPOA ter toelichting

o Beleggingsbeleid SPOA (ACTIAM)



Agendapunt 6
Onderzoek naar toekomstscenario’s

o Terugblik

o Ontwikkelingen in werkgroep pensioenen

o Verplichtstelling regeling BPOA

o Onderzoek naar alternatieven door BPOA

o Uitkomsten van het onderzoek 



Terugblik
o 26-3-2015 ALV: leden akkoord; verder onderzoek naar       

1 bedrijfstakpensioenfonds voor alle werkenden binnen 
branche

o 5-8-2015: Intentieverklaring inzake aansluiten apothekers 
bij PMA door BPOA, LAD en VZA ondertekend
• Werkgroep Pensioenen ingericht. Deelnemende partijen: BPOA, 

VZA, LAD, ASKA, PMA en SPOA. Voorzitterschap en secretariaat 
door KNMP

• Doel werkgroep: 1 regeling voor alle werkzame personen binnen 
de bedrijfstak openbaar apotheekbedrijf (streefdatum 1-1-2017)

• Stappenplan in kaart gebracht

o 23-11-2015 ALV: Terugkoppeling leden



Rollen en verantwoordelijkheden 
ontwerper/opdrachtgever vs. uitvoerder

Uitvoerings
Overeenkomst BPF

SPOABPOA

Uitvoerings
Reglement BPF

Bedrijfstak 
PF

Wg-org; 
wn-org

Verantwoor-
dingsorgaan

Verantwoor-
dingsorgaan



Ontwikkelingen 
Werkgroep Pensioenen (1)
Om te kunnen doorgaan met traject om te komen tot 1 
bedrijfstakpensioenfonds zijn 2 criteria van belang:

1. Alle partijen (FNV, CNV, VZA, ASKA, LAD en BPOA) 
krijgen zeggenschap over pensioenregeling PMA

2. Alle partijen stemmen in met uitbreiding 
verplichtstelling bij PMA met deelname door openbare 
apothekers



Ontwikkelingen 
Werkgroep Pensioenen (2)
Voortgang mbt 2 belangrijkste criteria:

1. Alle partijen (FNV, CNV, VZA, ASKA, LAD en BPOA) 
krijgen zeggenschap over pensioenregeling PMA
Geen ondertekening van het hiervoor opgestelde 
protocol 

2. Uitbreiding verplichtstelling voor medewerkers bij PMA 
voor openbare apothekers:
Voortdurende discussie bij sociale partners over 
voortzetting van de verplichtstelling



Ontwikkelingen 
Werkgroep Pensioenen (3)
Gezamenlijk standpunt werkgroep 
(februari/maart 2016): 

“Gezien het uitblijven van resultaat wordt 
besloten het overleg stil te leggen en het 
onderzoek daarmee voorlopig te 
beëindigen.”



Verplichtstelling regeling BPOA (1)
o Nu uitbreiding verplichtstelling bij PMA voor nu 

van de baan is, valt BPOA terug op de zekerheid 
van haar eigen verplichtstelling.

o December 2015: brief van ministerie SZW met 
verzoek om representativiteit BPOA aan te tonen. 

o 21 maart 2016: brief SZW met bevestiging 
aantoonbaarheid



Verplichtstelling regeling BPOA (2)
2 wettelijke criteria representativiteitstoets:

1. Verhoudingsvereiste tussen zelfstandig en 
loondienst beroepsgenoten
Brief staatssecretaris dd 10-12-2015 aan 2e K: op 
dit criterium wordt niet gehandhaafd

2. Voldoende beroepsgenoten zijn lid van 
beroepspensioenvereniging BPOA
BPOA heeft aangetoond vanuit 
ledenadministratie (inventarisatie ingestuurde 
afmeldingen)  



Verplichtstelling regeling BPOA (3)



Onderzoek alternatieven door BPOA
Na stil leggen Werkgroep Pensioenen heeft 
BPOA mogelijkheden onderzocht i.s.m. SPOA

1. Regeling onderbrengen bij BPF van PMA
2. Eigen kring voor BPOA binnen nieuw APF*
3. Samen met anderen gebruik maken van kring 

van nieuwe APF
4. Stopzetting verplichte regeling bij BPOA
5. Voortzetting huidige situatie

*APF: Algemeen Pensioenfonds, nieuw soort pensioenuitvoerder



Uitkomsten onderzoek
1. Regeling onderbrengen bij BPF van PMA

Nu teveel belemmeringen (zie eerder)

2. Eigen kring voor BPOA binnen nieuw APF
Nog geen APF actief op dit moment, geen goed moment om als 
eerste in te stappen.

3. Samen met anderen gebruik maken van kring van nieuwe APF
Wettelijk niet mogelijk voor beroepspensioenregeling 

4. Stopzetting verplichte regeling bij BPOA
Er is dan voor beroepsgenoten geen zekerheid dat aan collectieve 
pensioenregeling wordt deelgenomen (zie volgende sheet)

5. Voortzetting huidige situatie
Nu beste optie, wel ontwikkelingen volgen. Kabinet zal nog met 
nieuwe plannen inzake pensioenen komen. 



Stopzetting verplichte regeling bij BPOA
Wat betekent dat?
o Het opgebouwde pensioen bij SPOA blijft daar achter, het 

gespaarde bedrag voor pensioen mag niet worden 
uitgekeerd.

o Veel kosten bij SPOA blijven doorlopen, gezien regels uit 
Wet Verplichte Beroepspensioenregeling. Financiering komt 
uit algemene reserve, dit gaat ten koste van de 
dekkingsgraad.

o Beroepsgenoten moeten zelf hun pensioen regelen
• Loondienst: misschien via de werkgever , anders zelf in de “3e pijler”
• Zelfstandige: zelf in eigen beheer of verzekeren in de “3e pijler”, dus 

extra advies- en/of accountantskosten
• Onderzoek AFM december 2015: zelfstandig beleggers presteren een 

stuk minder dan de benchmark en maken hun financiële plan niet af.

o Mislopen van voordeel bij collectieve regeling: het collectief 
draagt gezamenlijk de kosten.



Q&A

Veelgestelde vragen terug te vinden op de website BPOA



Agendapunt 7
o Jaarverslag BPOA 2015 ter goedkeuring

o Begroting BPOA 2016 ter toelichting



Jaarverslag BPOA 2015
Heeft u vragen / opmerkingen over:
0. Voorwoord
1. Bestuursactiviteiten in 2015
2. Statutenwijziging BPOA
3. Onderzoek naar de mogelijkheden van 1 

bedrijfstakpensioenfonds
4. Beëindiging van het stappenplan
5. Risicohouding SPOA
6. Financiën

Stemt u in met het jaarverslag 2015 van BPOA?



Begroting BPOA 2016
Stappenplan december 2013:
o Begroot: € 366.000 t/m 2015

o Besteed: € 279.000 t/m 2015

o Restant: €   87.000

Voor 2016 is eind 2015 begroot en afgestemd 
met SPOA:
o Kosten voor onderzoek, met deelname aan Werkgroep 

Pensioenen: €   70.000

o Reguliere kosten: € 130.000

o Totale begroting 2016: € 200.000



BPOA richting 2020
BPOA streeft naar 

1. een passende pensioenregeling

2. tegen zo laag mogelijke kosten, 

3. waarbij draagvlak is onder de 
openbare apothekers 

4. en rekening wordt gehouden met de 
belangen van gepensioneerden. 



Doel BPOA richting 2020

PENSIOEN

REGELING 

PASSEND

ALLE 
BELANGEN

DRAAGVLAK

ZO LAAG 
MOGELIJKE 

KOSTEN

DRAAGVLAK



Agendapunt 8
Herbenoeming bestuursleden

Zittende 

bestuursleden

Functie Vanaf Loopt af Voorstel 

nieuwe 

periode

2016 2017 2018

einddatum

2019

einddatum

2020

einddatum

Paul van Bakel Voorzitter 21-6-13 21-6 2 jr 1-7 o

Hans Philipse Penningmeester 9-12-13 9-12 2 jr o 1-1

Bas Steffens Bestuurslid 21-6-13 21-6 3 jr o 1-7

Annelien van 

Groningen

Bestuurslid 3-12-13 3-12 3 jr o o 1-1

Stemt u in met de herbenoeming van de 
bestuursleden van BPOA?



Agendapunt 9
Invulling zeggenschap van gepensioneerde 
(buitengewone) leden



Invulling zeggenschap inactieven (1)
o Onderzoek naar mogelijk samengaan met PMA 

maakte duidelijk: dit zou ook de inactieven 
(“slapers” en gepensioneerden) raken

o Op ALV 23-11-2015 aangekondigd dat stemrecht 
voor inactieven volgende ledenvergadering aan 
de orde komt.

o Nu statutair geen stemrecht voor inactieven, dit 
zijn “buitengewone” leden

o Voorstel bestuur: 
• Introductie zeggenschap voor inactieven op besluiten die hen raken  

• Buitengewoon leden worden leden, tenzij zij zich hiervoor afmelden



Invulling zeggenschap inactieven (2)
Stemt u in met het voorstel:

o Introductie zeggenschap voor inactieven op 
besluiten die hen raken

o Buitengewoon leden worden leden, tenzij zij 
zich hiervoor afmelden

zodat in de volgende ALV de wijziging van de 
statuten aan u wordt voorgelegd?



Stemrecht inzake besluiten
Statutaire onderwerpen voor besluiten:
a. Het aanvragen en/of wijzigen van de verplichtstelling
b. Het vaststellen en/of wijzigen van de pensioenregeling
c. Het vaststellen van het algemeen beleid
d. Het vaststellen van de begroting
e. Het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuursleden van BPOA
f. Het nemen van een besluit over de wijziging van de statuten en tot 

ontbinding van BPOA
g. Het vaststellen van de contributie van de leden
h. Besluiten inzake het aangaan van geldleningen, of het op zich nemen van 

andere financiële verplichtingen

Voorstel: 
o a en b: betreft pensioenregeling en verplichtstelling daarvan voor actief 

pensioen opbouwende leden. Stemrecht hierover alleen voor actieven.
o c t/m h: stemrecht toekennen aan inactieven: gepensioneerden en slapers 

die lid zijn van BPOA, waarmee de term “buitengewoon” lid komt te 
vervallen.



Rondvraag en sluiting


