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Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Concept verslag van ALV BPOA d.d. 

7 december 2017 
3. Het jaarverslag 2017 van BPOA, ter 

vaststelling
4. Bestuurszaken BPOA, kandidaatstelling voor 

bestuurslid van BPOA
5. Voornemen tot aanpassing besluitvorming bij 

BPOA
6. Het jaarverslag 2017 van SPOA, toegelicht 

door SPOA
7. Stand van zaken wijziging pensioenstelsel in 

Nederland (Ronald Heijn, bestuurslid SPOA)
8. Rondvraag en sluiting



Opening en mededelingen:

Afscheidswoord Paul van Bakel,
voorzitter BPOA 



Bij start, juli 2013
Onrust binnen de beroepsgroep over 

pensioendossier

Twee doelen:
1. Herstel van vertrouwen bij alle belanghebbenden 

van BPOA
2. Naar een passende, toekomstbestendige, nieuwe 

pensioenregeling

Duidelijkheid over rolverdeling SPOA en BPOA 
geeft rust
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Branche centraal 

Benutten bestaande documentatie / 
kennis van KNMP en BPOA-werkgroep

Wat vindt de openbare apotheker zelf?!
(enquête, voorlichtingsbijeenkomsten)  
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Vervolgstappen

Nieuwe pensioenregeling per 1-1-2015
Na betrekken belanghebbenden 
Goede regeling voor jong en oud
Trendsettend door afnemende opbouw met 

vaste indexatie

Onderzoek naar samengaan met PMA
Samengaan van regelingen, deelnemers en 

governance, hoe zeggenschap regelen
Conclusie: hobbels nog te groot, idee is 

geparkeerd
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Goede basis voor toekomst
Vertrouwen bij de openbare apothekers in het 

pensioendossier is hersteld 

Nieuwe structuur voor besluitvorming leidt tot 
grotere betrokkenheid leden en sociale partners

Goede bestuurlijke organisatie BPOA/SPOA met 
externe deskundige in het bestuur

 Bestuur BPOA met zicht op aanvulling:
 Annelien van Groningen
 Roelf Jan Dijkhuizen
 Hans Philipse (nog tot 1-1-2019)
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Concept verslag van ALV BPOA d.d. 
7 december 2017 



Concept verslag ALV 7 december 
2017

Hoofdonderwerp van deze vergadering:
Besluit over aanpassing van de pensioenregeling.

Opmerkingen of vragen?



Jaarverslag BPOA 2017 



Jaarverslag BPOA 2017
0. Voorwoord
1. Bestuursactiviteiten in 2017
2. Missie, Visie, Strategie
3. Toekomst 
4. Financiën



Bestuursactiviteiten in 2017

Aanpassing pensioenregeling
Communicatie

 Afstemming met sociale partners
 Voorlichting aan de leden van BPOA

Bestuurszaken 
 Nieuw bestuurslid in bestuur BPOA
 Voordracht bestuurslid SPOA



Missie Visie Strategie van BPOA

Missie: verzorgen van pensioenvoorziening 
voor alle openbare apothekers. 

Visie: passende pensioenregeling tegen zo 
laag mogelijke premie, rekening houdend 
met belangen van gepensioneerden.

Strategie: 
 Passend voor jong en oud
 Monitoring van de premie
 Draagvlak bij de leden



Toekomst

Ontwikkelingen rondom nieuw 
pensioenstelsel. 

Onderzoek naar procedure bij 
besluitvorming door leden.

Bij nieuwe openbare apothekers het belang 
van de collectieve pensioenvoorziening  
goed onder de aandacht brengen, zodat zij 
lid worden van BPOA.



Financiën

2017 Begroot Besteed               (2016)

Reguliere uitgaven € 127.500 € 125.124

Aanvullende uitgaven €   72.500 €   38.993

Totaal € 200.000 € 164.117        (€178.940)

Begroting voor komende jaren is in 2017 afgestemd met SPOA en 
goedgekeurd door leden:
 Reguliere werkzaamheden/activiteiten BPOA : € 25 per 

deelnemer
 Extra werkzaamheden: apart afstemmen met SPOA



Vaststelling Jaarverslag 2017

Stemt u in met het jaarverslag 2017 van 
BPOA?



Bestuurszaken BPOA, 
kandidaatstelling voor bestuurslid 
van BPOA



Procedure benoeming 
bestuurslid BPOA
Bestuursleden worden door de leden in 

een ALV benoemd
Bestuur draagt kandidaten voor
Mogelijkheid aan leden tot aandragen van 

tegenkandidaten tot 14 dagen voor de 
betreffende ALV



2 kandidaten voor bestuur BPOA 
stellen zich voor
2 kandidaten, deze worden op de volgende 

ALV door het bestuur voorgedragen
Tot die tijd lopen zij als aspirant bestuurders 

mee met het bestuur

Garmt Boonstra
Manager Farmacie Zorggroep Almere

Diederik Gombert
Beherend Apotheker, Apotheek Reuvers 



Voornemen tot aanpassing 
besluitvorming bij BPOA



Onderzoek door bestuur naar 
aanpassing stemprocedure
Reden voor onderzoek
 Klein aantal leden nemen op de ALV een besluit dat 

voor iedereen geldt
 Streven bij bestuur naar meer aantoonbaar 

draagvlak bij het nemen van besluiten
 Bereik van voorlichtingssessies bij 

districtsbijeenkomsten is veel groter dan ALV
 Onderzoek naar mogelijkheden om te stemmen via 

districten
 Bestuur komt hier op een volgende ALV op terug



Het jaarverslag 2017 van SPOA, 
toegelicht door SPOA:
Raimond Siebesma, directeur SPOA



Stand van zaken wijziging 
pensioenstelsel in Nederland: 
Ronald Heijn, bestuurslid SPOA



Rondvraag en sluiting


