
Wet verplichte beroepspensioenregeling
Sinds 1 januari 2006 geldt de Wet verplichte beroepspensioenregeling. Volgens deze wet mag  
alleen een beroepspensioenvereniging een verplichte pensioenregeling aanbieden aan een groep  
van beroepsgenoten. Daarom is in 2007 de Beroepspensioenvereniging Openbare Apothekers  
opgericht. Volgens de wet moet er voldoende draagvlak voor de verplichtstelling zijn. Tenminste  
60% van de apothekers werkzaam in de openbare farmacie moet daarvoor lid zijn van de beroeps-
pensioenvereniging. 

Waarom een collectieve pensioenregeling voor de Openbare Apothekers?
Net als veel andere beroepsgroepen en bedrijfstakken heeft de beroepsgroep openbare apothekers zijn eigen kenmerken 
en wensen als het gaat om financiële planning. Een pensioenregeling voor openbare apothekers kan zo worden ingericht,  
dat zij optimaal voldoet aan die kenmerken en wensen. 

Daarnaast kent een collectieve pensioenregeling de beste verhouding tussen risico, rendement en kosten. Collectief verzeke-
ren is namelijk goedkoper dan een individuele lijfrentepolis bij een – commerciële – verzekeraar. De uitvoeringskosten zijn 
lager en de risico’s zijn beter te spreiden. Daardoor levert beleggen in een collectieve regeling gemiddeld een betere 
risico-rendement verhouding op dan zelf beleggen. 

Bovendien vraagt individueel sparen voor later veel discipline. U kunt er altijd voor kiezen om naast uw pensioen bij SPOA 
een extra – individuele – voorziening voor uw oude dag te treffen. 

Wat doet BPOA?
De BPOA bepaalt de inhoud van de pensioenregeling voor alle openbare apothekers. Zo bepaalt BPOA bijvoorbeeld de 
hoogte van de premie en de afspraken over indexatie. BPOA heeft de uitvoering van de pensioenregeling uitbesteed aan 
SPOA. Het BPOA-bestuur draagt de bestuursleden van SPOA voor. 

Toezicht op functioneren SPOA
De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten houden toezicht op SPOA. De uitvoering van een pensioen-
regeling is aan strenge wet- en regelgeving onderworpen. 

Het bestuur van SPOA legt verantwoording af aan het VerantwoordingsOrgaan (VO) over het gevoerde beleid en het VO 
heeft daarnaast adviesrecht over zaken als de vergoedingsregeling voor bestuursleden van SPOA en de vormgeving van het 
intern toezicht. De beleids- en bestuursprocessen worden getoetst door het intern toezicht (de visitatiecommissie).

Lees verder op de ommezijde >
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Het bestuur van BPOA
Het bestuur van BPOA is samengesteld uit leden van de beroepspensioenvereniging. Het bestuur bestaat momenteel uit drie 
leden. De leden kiezen het bestuur uit de deelnemers van SPOA. Mocht u belangstelling hebben voor een bestuursfunctie, 
een plaats in het VO of op een andere manier willen meedenken, dan treden wij graag met u in contact (info@bpoa.nl). 

B.P.O.A en S.P.O.A.

Hoe behartigt BPOA uw belangen?
Als lid van BPOA heeft u zeggenschap in de pensioenregeling via de jaarvergadering van BPOA. U ontvangt hiervoor jaarlijks 
een uitnodiging van het bestuur.

Lidmaatschap van BPOA
Als u deelneemt aan de pensioenregeling van SPOA en premie betaalt, dan bent u automatisch ook lid van BPOA. Als u 
gepensioneerd bent, of gestopt als apotheker (en geen premie meer betaalt), dan bent u geen lid, maar buitengewoon lid van 
BPOA.

Momenteel hebben buitengewone leden (gepensioneerden, slapers) geen inspraak binnen BPOA. Het bestuur van 
BPOA onderzoekt de mogelijkheden voor meer inspraak door buitengewone leden. De medezeggenschap van 
buitengewone leden kan geen betrekking hebben op de inhoud van de regeling. Omdat een eventuele wijziging van 
de regeling alleen geldt voor de premiebetalende deelnemers van SPOA en niet voor voormalige deelnemers.

Communicatie
Vanaf begin 2013 heeft BPOA een nieuwe (sterk verbeterde) website, waar u alle informatie terug kunt vinden.  
Daarnaast stelt het bestuur u periodiek per nieuwsbrief op de hoogte van lopende zaken, bijeenkomsten en de  
jaarvergadering.

Vragen
Voor vragen over de beroepspensioenvereniging kunt u terecht bij BPOA. Wij zijn bereikbaar via info@bpoa.nl.  
Voor vragen over de pensioenregeling kunt u terecht bij het pensioenbureau van SPOA via info@spoa.nl. 
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* Momenteel verzorgt het bestuur van BPOA het toezicht via het 

Verantwoordingsorgaan (VO). Het is de bedoeling dat kandidaten 

voor het VO vanaf komend jaar voortkomen uit de deelnemers en 

gepensioneerden van SPOA en geen lid meer zijn van het BPOA 

bestuur (zie ook de lichtblauwe stippellijnen in het schema). Leden 

en buitengewone leden van BPOA kunnen zich dan voortaan als 

individu kandidaat stellen. Het bestuur van BPOA benoemt hen 

vervolgens, na verkiezing via de ledenvergadering van BPOA.  

Voor deze aanpassing is een wijziging van de statuten van BPOA 

in voorbereiding.


