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Geachte (voormalig) apotheker,  
 
Vorige maand ontving u van ons een uitnodiging voor onze ledenvergadering op  
7 december a.s. Tijdens deze vergadering staat het voorstel voor aanpassing van de pensioenregeling 
per 1 januari 2018 op de agenda. In vervolg hierop willen wij u informeren over de laatste 
ontwikkelingen met betrekking tot dit voorstel.  
 
In de afgelopen weken heeft BPOA met de sociale partners in de branche (VZA, ASKA en LAD) 
gesproken over het voorlopige voorstel voor aanpassing van de pensioenregeling. Die aanpassing is 
nodig omdat de huidige pensioenpremie niet meer voldoende is voor de huidige pensioenopbouw. In 
de nieuwsbrief van SPOA/BPOA, die in oktober verscheen, heeft u hier meer over kunnen lezen.  
 
Aanpassing voorstel pensioenregeling per 1 januari 2018 
Sociale partners hebben in de gesprekken aangegeven dat zij een grote stijging van de kosten van uw 
pensioen willen voorkomen. Ook al betekent dit dat uw pensioenopbouw dan iets lager wordt. 
Uitkomst is dat de door BPOA voorgestelde verhoging van de pensioenpremie iets naar beneden is 
bijgesteld. Het voorstel is nu dat de pensioenpremie wordt verhoogd van 22,7% naar 24,7%. De 
pensioenopbouw wordt verlaagd van 1,3% naar 1,1% van de zogenaamde pensioengrondslag (het 
pensioengevend salaris verminderd met de franchise). Dit zijn dus andere percentages dan vermeld in 
de betreffende nieuwsbrief. Voor dit voorstel bestaat nu draagvlak bij sociale partners.  
 
Geef uw mening tijdens de ALV 
Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) op donderdag 7 december a.s. lichten wij dit voorstel 
verder toe en kunnen de leden die op dit moment pensioen opbouwen hun stem uitbrengen.  
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De agenda ziet er als volgt uit:  
 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Concept verslag van jaarvergadering BPOA d.d. 22-6-2017 (zie www.BPOA.nl) 
4. Aanpassing van de pensioenregeling: ter besluitvorming voorleggen aan de leden die op dit 

moment pensioen opbouwen bij SPOA*. 
5. Rondvraag en sluiting 

 
Locatie en tijdstip 
Datum : donderdag 7 december 2017 
Aanvang : 18.30 tot 20.00 uur, vanaf 18.00 uur ontvangst met koffie en broodje 
Locatie :  Hotel Mitland, Ariënslaan 1, 3573 PT Utrecht 
Aanmelden : via info@bpoa.nl, enkel als u zich aanmeldt, staat er een broodje voor u  
  klaar.  
 
Wij zien u graag tijdens onze bijeenkomst. 
 
Met vriendelijke groet,  

 
De heer Drs. P.Th.Th.M. van Bakel 
Voorzitter BPOA 
 
* Aanwezige leden die pensioen opbouwen bij SPOA hebben stemrecht, omdat het hier gaat over een aanpassing in de pensioenregeling. 
U kunt een stem-volmacht geven aan een ander lid van BPOA. Een formulier hiervoor treft u aan op de website van BPOA. Gepensioneerde 
leden en ex-deelnemers aan de pensioenregeling hebben geen stemrecht.  
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