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September 2016 

NIEUWSBRIEF 

Het bestuur van BPOA brengt haar leden graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. In 

deze nieuwsbrief blikken wij terug naar de algemene ledenvergadering van 23 juni jl. 

Terugblik ALV 23 juni 2016 

Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) 

van 23 juni jl. stond een aantal onderwerpen 

centraal, waarover u hieronder meer leest. 

 Zeggenschap gepensioneerde leden 

 Jaarverslagen 2015 BPOA en SPOA 

 Onderzoek toekomstscenario’s 

 Herbenoeming bestuursleden 

 

Zeggenschap gepensioneerde en overige 

niet meer actieve openbare apothekers 

De gepensioneerde leden van BPOA hebben 

op dit moment geen stemrecht. Wel kunnen 

besluiten van BPOA gevolgen hebben voor 

(de organisatie van) hun pensioen. Om die 

reden is er bij gepensioneerden en BPOA de 

wens om deze groep bij een aantal statutaire 

onderwerpen stemrecht te geven. Het gaat 

dan om de volgende onderwerpen:  

 vaststellen van algemeen beleid, de 
begroting en contributie van leden; 

 benoemen, schorsen en ontslaan van 
bestuursleden van BPOA; 

 wijziging van statuten en ontbinding van 
BPOA; 

 het aangaan van geldleningen of andere 
financiële verplichtingen.  

Voor onderwerpen die betrekking hebben op 

de inhoud van de pensioenregeling en de 

verplichtstelling blijft het stemrecht 

voorbehouden aan de nog werkzame 

openbare apothekers. Het voorstel om de 

statuten op dit punt te wijzigen is door de 

leden aangenomen. In het najaar wordt de 

statutenwijziging uitgewerkt en in de 

ledenvergadering voorgelegd.  

Doordat gepensioneerde en overige niet 

meer actieve openbare apothekers gewoon 

(zij waren al buitengewoon lid) lid van BPOA 

worden, betekent dit dat BPOA een 

vereniging met meer dan 5.100 

stemgerechtigde leden wordt. 

Jaarverslagen 2015 BPOA en SPOA 

Het jaarverslag van BPOA is door de leden  

goedgekeurd. Het jaarverslag van SPOA is 

toegelicht.  

Aanvullend heeft vermogensbeheerder 

ACTIAM meer verteld over het 

beleggingsbeleid van SPOA, waarin 

maatschappelijk verantwoord beleggen een 

belangrijke plek inneemt.  

 

Onderzoek toekomstscenario’s 

In de tweede helft van 2015 en het eerste 

kwartaal van 2016 is onderzocht of gekomen 

kan worden tot één bedrijfstakpensioenfonds, 

door samen te gaan met Pensioenfonds 

http://www.bpoa.nl/downloads/jaarverslagen-bpoa
https://www.spoa.nl/formulieren-en-downloads/jaarverslagen
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Medewerkers Apotheken (PMA). Alhoewel 

hiervoor tot een intentieverklaring is 

gekomen, is geen resultaat bereikt.  

Belangrijke onderwerpen in de gesprekken 

hierover met sociale partners/ 

belangenorganisaties waren zeggenschap 

over de pensioenregeling bij PMA en 

uitbreiding van de verplichtingstelling van 

PMA. Naast de medewerkers zouden bij een 

samengaan immers ook openbare 

apothekers onder de verplichtstelling van 

PMA moeten gaan vallen.  

Op beide punten is geen overeenstemming 

bereikt tussen alle betrokken partijen. Verder 

overleg is stilgelegd en het onderzoek naar 

een samengaan voorlopig beëindigd.  

 

Alternatieve scenario’s 

Vanuit de zekerheid van de eigen 

verplichtstelling, die in maart jl. is 

onderschreven door het ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is 

gekeken naar alternatieve scenario’s. Het 

bestuur van BPOA vindt voortzetting van de 

huidige situatie de beste optie. Daarbij wordt 

wel gekeken naar mogelijke nieuwe 

ontwikkelingen in pensioenland die in de 

toekomst interessant kunnen zijn voor de 

openbare apothekers.  

De huidige verplichtstelling van de 

pensioenregeling voor openbare apothekers 

wordt de komende vijf jaar gehandhaafd. De 

leden zijn hierover tijdens de ALV 

geïnformeerd.  

Herbenoeming bestuursleden 

De huidige bestuursleden van BPOA zijn in 
de vergadering herbenoemd. Zij zullen zich in 
de komende jaren inzetten voor een 
passende pensioenregeling: 

 tegen zo laag mogelijke kosten; 

 waarvoor draagvlak is onder openbare 
apothekers; 

 en waarbij rekening wordt gehouden 
met de belangen van gepensioneerden.  

 

 
 
Om continuïteit te houden in het bestuur, is 
een rooster van aftreden opgesteld waarbij 
de bestuursleden in verschillende jaren 
aftreden  (2018, 2019 (twee bestuursleden) 
en 2020).  
 

Meer weten?  

Als u wilt weten wat er allemaal nog meer 
aan de orde kwam tijdens de ALV, bekijkt u 
hier de ALV-presentatie. 
 

 
Contactgegevens 

BPOA 
Willemstraat 1E 

5611 HA Eindhoven 
www.bpoa.nl  
info@bpoa.nl  

http://www.bpoa.nl/downloads/ledenvergadering-bpoa
http://www.bpoa.nl/
mailto:info@bpoa.nl

