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V UITKOMSTEN ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN 8 EN 24 NOVEMBER 2016 
 
    (Beperkt) stemrecht voor gepensioneerden en ex-deelnemers 

 

Tijdens de algemene ledenvergaderingen van 8 en 24 november jl. is door de leden ingestemd 

met een wijziging van de statuten van BPOA. Met deze wijziging krijgen ex-deelnemers en 

gepensioneerden van SPOA (beperkt) stemrecht tijdens de algemene ledenvergaderingen van 

BPOA. Voorheen was dit voor deze ‘buitengewone’ leden niet het geval.  

 

De meerderheid van de leden was positief over 

deze statutenwijziging. Maar ook was er een 

tegengeluid vanuit een groep leden, ingegeven 

door de vrees dat de gepensioneerden en ex-

deelnemers invloed kunnen uitoefenen op de 

inhoud van de huidige pensioenregeling en 

hoogte van de premie. Desondanks stemde 

uiteindelijk de vereiste meerderheid (tweederde 

van de leden) voor de wijziging. Dit gebeurde 

tijdens de vergadering van 24 november jl.; bij 

de vergadering van 8 november jl. werd het 

quorumvereiste niet gehaald.  

 

Overigens is het stemrecht van de 

gepensioneerden en ex-deelnemers beperkt. 

Alleen voor de onderwerpen waarbij hun 

belangen meespelen, hebben zij stemrecht.  

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, de hoogte 

van de premie en de verplichtstelling blijft het 

stemrecht voorbehouden aan de nog 

werkzame openbare apothekers. 

 

Regiobijeenkomsten 

BPOA neemt zich het tegengeluid wel ter 

harte. Bestuursleden zullen in de komende 

maanden verschillende regio’s bezoeken om 

de inhoud van de statutenwijziging en de 

pensioenregeling nader toe te lichten aan 

openbare apothekers.  

 

Wij informeren u over deze bijeenkomsten via 

onze website en de websites en nieuwsbrieven 

van de belangenorganisaties.   

Mocht u er behoefte aan hebben dat het 

bestuur van BPOA ook in uw regio langskomt, 

kunt u dit aangeven via info@bpoa.nl.   

 

Bas Steffens benoemd als bestuurslid bij SPOA 
 
Bas Steffens, momenteel bestuurslid bij BPOA, neemt in december 2016 als aspirant-bestuurslid zitting 
in het bestuur van SPOA. Na afronding van de selectieprocedure voor de vacature in het bestuur van 
SPOA, die geen geschikte kandidaten opleverde, hebben gesprekken tussen Bas Steffens en SPOA en 
de voorzitter van het bestuur van BPOA geleid tot de voordracht van eerstgenoemde. Met zijn interesse 
in het pensioendossier, kennis en competenties is hij een uitermate geschikte kandidaat bevonden. 
Zodra hij het vereiste opleidingstraject en de toetsing door toezichthouder De Nederlandsche Bank heeft 
doorlopen, treedt hij aan als ‘regulier’ bestuurslid.  
 
Tot december 2016 is Bas Steffens aangebleven als bestuurslid van BPOA. Voor de vacature die 
ontstaat in het bestuur van BPOA wordt in de eerstvolgende algemene ledenvergadering een 
kandidaat voordragen door het bestuur van BPOA. Interesse in de functie? Maak dit uiterlijk 1 februari 
2017 kenbaar via info@bpoa.nl . Wij verzoeken u een CV mee te sturen.  
 

- Zie ommezijde voor meer nieuws - 
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Dankwoord Bas Steffens 
Het bestuur van BPOA bedankt Bas Steffens voor zijn deskundige en waardevolle bijdragen tijdens 
zijn periode als bestuurslid. Het is een verlies voor het bestuur van BPOA, maar daarmee ook een 
aanwinst voor het bestuur van SPOA. Wij wensen Bas heel veel succes bij SPOA. 
   

 
 
Een toereikend pensioen? 
 
Een van de doelstellingen van ons pensioenstelsel is om een grote inkomensachteruitgang bij 
pensionering te voorkomen. Tijdens de ledenvergadering op 8 november jl. heeft Marike Knoef 
(hoofddocent bij de Universiteit Leiden en Netspar) verteld over haar onderzoek naar de 
toereikendheid van pensioen. Ze liet zien hoeveel financiële middelen Nederlandse 
huishoudens hebben opgebouwd om hun oude dag te financieren. Daarbij gaat het om AOW-
rechten, aanvullende pensioenen, privévermogens en de eigen woning. Marike heeft diverse 
groepen vergeleken, zoals werknemers, zelfstandigen, huurders en huiseigenaren. Er is veel 
variatie tussen huishoudens, zowel in de vermogensopbouw als in de financiële middelen die 
nodig zijn tijdens pensionering.  
 
Bekijk hier de presentatie van Marike Knoef. 

 
 

 
Mogelijk minder pensioenopbouw in 2017 
 

Jaarlijks toetst SPOA of de premie van 22,7% van de pensioengrondslag voldoende is om 

een pensioenopbouw van 1,3% te kunnen financieren. Daarbij wordt onder andere 

beoordeeld wat het effect is van de premiebetaling en de pensioenopbouw op de 

dekkingsgraad (de verhouding tussen het aanwezig vermogen en de waarde van de 

pensioenverplichtingen). SPOA heeft aan BPOA kenbaar gemaakt dat op dit moment de 

huidige pensioenpremie een te grote achteruitgang van de dekkingsgraad veroorzaakt 

indien de opbouw gelijk wordt gehouden. Hierbij speelt onder meer de huidige lage 

rentestand mee. Door de lage rente is er voor iedere euro pensioenopbouw nu meer geld 

nodig. Tussen SPOA en BPOA zijn de mogelijke maatregelen besproken.  

 

BPOA heeft met sociale partners afgesproken dat het niet wenselijk is om de pensioenpremie te 

verhogen. Het bestuur heeft dan ook aan SPOA laten weten dat deze maatregel niet tot de 

mogelijkheden behoort. In de pensioenregeling van 2014 is een vaste premie afgesproken, die 

alleen met instemming van de leden van BPOA kan worden gewijzigd. Wat betreft de 

pensioenopbouw is in de pensioenregeling een streefpercentage opgenomen van 1,3% van de 

pensioengrondslag (plus een onvoorwaardelijke stijging van 1,5% tot aan de pensioengerechtigde 

leeftijd), een afgeleide van het pensioengevend salaris. Indien de premie ontoereikend blijkt te zijn 

ter financiering van de pensioenopbouw, kan voor een lagere pensioenopbouw worden gekozen.  

 

Een lagere pensioenopbouw is een mogelijk alternatief voor een hogere pensioenpremie. Dit zou 

wel betekenen dat u in 2017 minder pensioen gaat opbouwen. Uw al opgebouwde pensioen blijft 

ongewijzigd.  

 

Definitief besluit eind 2016 

Eind 2016 wordt op basis van de laatste berekeningen - waarbij de rentestand op dat moment 

wordt betrokken - een definitief besluit genomen. Mochten er nog steeds maatregelen nodig zijn, 

dan wordt de keuze gemaakt de pensioenopbouw in 2017 te verlagen. U wordt hierover dan 

geïnformeerd door SPOA.  

 

 

http://bit.ly/2gFzXv3

