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Pensioen 2020: blik naar de toekomst
Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van 27 november jl. sprak het bestuur van BPOA
met de leden over de aanpak om te komen tot een nieuwe pensioenregeling. De introductie ervan
staat op de rol voor 2020. Doel ervan is de regeling te laten aansluiten bij de actuele wensen en
behoeften van de openbare apothekers én de wettelijke kaders die dan gelden. Liefst wordt ook
gelijk aangesloten op een nieuw pensioenstelsel. Maar nog onduidelijk is of het kabinet hierover
in het komende jaar besluiten gaat nemen, na het klappen van het pensioenakkoord. Hierover en over de andere onderwerpen die in de ALV aan de orde kwamen - leest u in deze nieuwsbrief
meer.

Pensioen 2020
In 2019 wil BPOA komen tot een herijking van de
pensioenregeling. Doel is een moderne en
toekomstbestendige, maar ook betaalbare
pensioenregeling. Draagvlak voor deze regeling
bij de leden is daarbij vanzelfsprekend een heel
belangrijk uitgangspunt.
Mochten kabinet en sociale partners opnieuw
aan tafel gaan om te komen tot een nieuw
pensioenstelsel in Nederland, dan worden de
eventuele besluiten hierover ook bij de herijking
betrokken. Gericht wordt op de introductie van
een nieuwe pensioenregeling in 2020.
Naast de pensioenregeling zelf, wordt ook
bekeken wie precies onder de regeling zouden
moeten
vallen
(werkingssfeer)
en
de
verplichtingstelling ervan. Voorkeur heeft de
deelname van de gehele beroepsgroep van
openbare apothekers. Dat geeft verbinding en
solidariteit, de basis voor een collectieve
regeling. Daarnaast wordt getoetst of uitvoering
van de pensioenregeling door SPOA nog steeds
de beste optie is. Of zijn er betere alternatieve
mogelijkheden?
Om goed de behoeften en wensen van
openbare apothekers in kaart te kunnen
brengen, is een dialoog belangrijk. BPOA gaat
dan ook zeker de beroepsgroep opzoeken
(presentaties, bijeenkomsten). Daarbij worden
de mogelijke veranderingen in de pensioenregeling en de gevolgen ervan goed helder
gemaakt. De leden hebben al aangegeven veel
behoefte aan uitleg te hebben. Tot slot worden
de mogelijkheden voor onderzoek onder de
leden bekeken.

In 2019 pensioenpremie en -opbouw
gelijk
De
pensioenopbouw
voor
openbare
apothekers blijft in 2019 gehandhaafd op 1,1%
van de pensioengrondslag. Dat percentage is
gelijk aan 2018. Ook wordt net als in
voorgaande jaren het (opgebouwde) pensioen
met 1,5% verhoogd. De premie blijft eveneens
gelijk
en
bedraagt
24,7%
van
de
pensioengrondslag.
De pensioengrondslag is de som van uw
pensioengevend salaris minus de AOWfranchise (€ 13.344 in 2018).mmmmmmmmm
De hoogte van de pensioenopbouw wordt door
SPOA jaarlijks vastgesteld op basis van de te
ontvangen pensioenpremies.

Garmt Boonstra volgt Hans
Philipse op als penningmeester
Per 1 januari 2019 neemt Hans Philipse
afscheid van het bestuur van BPOA. Garmt
Boonstra neemt zijn rol als penningmeester in
het bestuur over. Garmt Boonstra trad aan als
bestuurslid in juli 2018.
Het bestuur van BPOA en de bij de ALV
aanwezige leden zijn Hans Philipse zeer
erkentelijk voor zijn inzet als bestuurslid en
penningmeester in de afgelopen jaren.
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