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Verslag  ALV  BPOA 23-06-2020 

 

Datum: 23 juni 2020 

Tijdstip: 20:00 – 21:00 uur 

Locatie: Webinar 

Deelnemers: BPOA-bestuur: Annelien van Groningen (voorzitter), Roelf Jan Dijkhuizen, 

Diederik Gombert, Garmt Boonstra, Barend de Leijster (adviseur Ferm-in-

pensioenen). Bestuursleden SPOA en leden BPOA (zie bijlage 1). 

Verslaglegging: Marita van Herpen 
 

Het webinar ALV 23.6.2020 is terug te kijken via YouTube: https://youtu.be/1tMqW4EQcg0 
Hieronder vindt u de belangrijkste notities van de ALV. 

 
 
1. Opening en mededelingen 
(Minuut 00:00:00 - 00:03:00 van https://youtu.be/1tMqW4EQcg0) 

Annelien van Groningen opent het webinar algemene ledenvergadering BPOA om 19.30 uur en heet de 
aanwezigen van harte welkom.  
 
Mededelingen:  

1. Er is een extra agendapunt toegevoegd, nl. de benoeming van de kascommissie voor de kascontrole 
over het jaar 2019. Zie agendapunt 3 Benoeming kascommissie. 

2. Gelet op de digitale vorm van de ALV is er dit jaar geen presentatie van het jaarverslag door SPOA. 
SPOA heeft een infogram met highlights opgesteld, te vinden op de website van SPOA: 
https://infogram.com/spoa-verkort-jaarverslag-1h7g6k33kov02oy. Het jaarverslag SPOA 2019 is te 
vinden via deze link: https://www.spoa.nl/formulieren-en-downloads/jaarverslagen/  

 
2. Verslag ALV van 27 november 2019 
(Minuut 00:03:00 - 00:04:25 van https://youtu.be/1tMqW4EQcg0) 

 
Er zijn geen opmerkingen/aanpassingen op het verslag.  
BESLUIT: Het verslag van de ALV van 27 november 2019 wordt vastgesteld. 
 
Alle verslagen zijn terug te vinden op de website van BPOA: www.bpoa.nl/downloads/ledenvergadering-bpoa. 

 
3. Benoeming kascommissie 
(Minuut 00:04:25 - 00:06:18 van https://youtu.be/1tMqW4EQcg0) 

 
Twee leden hebben zich gemeld om zitting te nemen in de kascommissie: Paul Yoe en Jan van Amelsfoort. 
Ter vergadering wordt een online poll uitgezet om te komen tot de benoeming van de kascommissie door de 
algemene ledenvergadering.  
Het resultaat daarvan is dat de leden ter vergadering deze leden benoemen voor de kascommissie. Zij zullen 
de kascontrole over 2019 doen. 

 
 

https://youtu.be/1tMqW4EQcg0
https://youtu.be/1tMqW4EQcg0
https://infogram.com/spoa-verkort-jaarverslag-1h7g6k33kov02oy
https://www.spoa.nl/formulieren-en-downloads/jaarverslagen/
https://youtu.be/1tMqW4EQcg0
http://www.bpoa.nl/downloads/ledenvergadering-bpoa
https://youtu.be/1tMqW4EQcg0
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4. Jaarverslag 2019 
(Minuut 00:06:18 – 00:11:25 van https://youtu.be/1tMqW4EQcg0) 

 
De voorzitter neemt de highlights van het jaarverslag door.  

• Bestuursactiviteiten: Garmt Boonstra heeft per 1-1-2019 Hans Philipse opgevolgd als penningmeester. 
Regelmatig is overleg geweest met SPOA. Tevens is er met verschillende belanghebbende partijen 
gesproken.  

• Belangrijk onderwerp van gesprek was de aanpassing van de pensioenpremie en –opbouw waarover in 
ALV november 2019 is gestemd. Dit heeft geresulteerd in stapsgewijze verhogingen van de premie vanaf 
1-1-2020, doorlopend tot 2022. Ook de communicatie naar de leden is een belangrijk punt van aandacht. 
Zo was BPOA aanwezig bij regiobijeenkomsten en is samen met SPOA in het najaar een webinar gehouden 
om voorlichting te geven over de pensioenregeling. Nogmaals wordt benadrukt dat het bestuur van BPOA 
altijd bereid is om een presentatie te geven aan apothekers in de regio om meer contact te krijgen met de 
leden en ze meer te betrekken bij het pensioendossier.  

• De missie en visie van BPOA is nog steeds actueel: een passende en betaalbare pensioenvoorziening 
waarin rekening wordt gehouden met de belangen van alle deelnemers, inclusief gepensioneerden.  

• Op de agenda voor 2020 staan de uitkomsten van de enquête (agendapunt 5), de ontwikkeling van het 
Nederlands pensioenstelsel en de uitvoering van de pensioenregeling (agendapunt 6). In 2019 is contact 
gelegd met andere beroepsverenigingen waaronder huisartsen, dierenartsen, fysiotherapeuten en 
verloskundigen. In 2020 gaan we hiermee verder om te kijken wat we van elkaar kunnen leren. 

• Financiële paragraaf: omdat de kascommissie pas in deze vergadering is geïnstalleerd (agendapunt 3) kan 
de kascommissie nog geen bevindingen geven en daarmee kan de financiële paragraaf niet in deze 
vergadering worden goedgekeurd. In de volgende ALV in november zal de financiële paragraaf met het 
advies van de kascommissie aan het bestuur, op de agenda gezet worden. 

 
Het jaarverslag 2019 is terug te vinden op de website: https://www.bpoa.nl/downloads/jaarverslagen-bpoa/  

 
5. Uitkomsten ledenenquête 
(Minuut 00:11:25 – 00:30:40 van https://youtu.be/1tMqW4EQcg0) 

 
De voorzitter neemt aan de hand van de presentatie de resultaten van in de zomer van 2019 gehouden digitale 
enquête door. De enquête was opgezet met het doel om informatie, verwachtingen en wensen op te halen bij 
de leden BPOA t.a.v. hun pensioen. 
 
De resultaten per onderdeel van de leden enquête zijn terug te vinden in de presentatie ALV op de website: 
https://www.bpoa.nl/downloads/ledenvergadering-bpoa/ : presentatie ALV 23.6.2020. 

 
De algemene conclusies die het bestuur heeft getrokken zijn: 

• Pensioen is belangrijk voor de openbare apotheker. 
o Meer invloed uitoefenen op de pensioenregeling is wenselijk. 
o Er komt een platform voor digitale peilingen / communicatie. 

• Er is een redelijke tevredenheid over de huidige pensioenregeling. 
o Meer voorlichting over de regeling (voorbeeld: aftopping) is gewenst. 
o Er is een spanningsveld: goede passende pensioenregeling versus zo laag mogelijke premie. 
o Dit wordt meegenomen bij het ontwerp van een nieuwe pensioenregeling: basisregeling met 

mogelijkheid van vrijwillig hoger pensioenopbouw. 
• Er is geen aanleiding om nu aanpassingen te doen aan het partnerpensioen, de 

arbeidsongeschiktheidspensioen en de aftopping. 
o Meenemen bij ontwerp nieuwe pensioenregeling 
o Beoordelen of en hoe deze onderwerpen daar in passen. 

• Er is verdeeldheid over de organisatie van de uitvoering van de pensioenregeling 
o Dit rechtvaardigt nader onderzoek. 

 

https://youtu.be/1tMqW4EQcg0
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Na de uiteenzetting is een online poll uitgezet met de vraagstelling: “Hoe wilt u de komende tijd betrokken 
worden bij uw pensioen”? 

6. Actuele stand van zaken uitwerking pensioenakkoord 
(Minuut 00:30.40 – 00:54:18 van https://youtu.be/1tMqW4EQcg0) 

 

Barend de Leijster licht aan de hand van een presentatie de actuele stand van zaken van de hervorming van 
het pensioenstelsel in Nederland toe. De highlights van de hoofdlijnennotitie dd. 22.6.2020: 
 
De uitgewerkte afspraken moeten zorgen voor een duurzaam houdbaar pensioenstelsel: 

• eerder perspectief op een koopkrachtig pensioen; 
• pensioen transparanter en persoonlijker; 
• betere aansluiting bij ontwikkelingen in maatschappij en arbeidsmarkt. 

 
De highlights van een nieuw pensioenstelsel zijn: 

• Persoonlijk pensioenkapitaal i.p.v. aanspraak op pensioen; 
• Jong en oud zelfde procentuele premie-inleg: deze wordt gestort in het persoonlijk pensioenkapitaal. 

 
Er moet door partijen als sociale partners, beroepspensioenverenigingen (BPOA) en werkgevers een keuze 
worden gemaakt tussen: 

• Collectieve variant: Persoonlijk pensioenkapitaal is onderdeel van collectief met collectieve 
beleggingen (uitgebreide risicodeling). 

of 
• Individuele variant: persoonlijk pensioenkapitaal is een individuele pensioenpot met mogelijkheid tot 

eigen beleggingskeuzes (beperkte risicodeling). 
 

Van huidig naar nieuw kent een dubbele transitie: 
1. Afschaffen doorsneesystematiek: 

- Premie-inleg vormt met rendement het persoonlijk pensioenkapitaal 
- Transitie: van opbouw (met indexatie) naar persoonlijk pensioenkapitaal 

2. Van vaste pensioenen naar persoonlijk pensioenkapitaal met indicatie pensioen 
- Uitkeringsovereenkomst wordt premieovereenkomst 
- Transitie: invaren van waarde van huidig pensioen naar persoonlijk pensioenkapitaal 

 
De mijlpalen op weg naar een nieuw stelsel zijn: 

• 1 januari 2022: Nieuwe wetgeving van kracht 
• 1 januari 2024: Transitieplan door sociale partners, beroepspensioenverenigingen (BPOA), werkgevers 
• verwachte start transitie  
• 1 juli 2024: Implementatieplan door pensioenfondsen naar DNB 
• 1 januari 2026: over naar nieuw stelsel 

De genoemde data zijn uiterste data. 
 

https://youtu.be/1tMqW4EQcg0
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De besproken highlights zijn terug te vinden in het document ‘presentatie ALV 23.6.2020’ op de website: 
https://www.bpoa.nl/downloads/ledenvergadering-bpoa/  

 
Na de uiteenzetting door de Barend de Leijster is een online poll uitgezet met de vraagstelling: “Wat is uw 
eerste reactie over het pensioenakkoord”? 

Stappen naar nieuwe pensioenregeling in relatie tot de uitkomsten enquête 
(Minuut 00:54:18 – 00:56:00 van https://youtu.be/1tMqW4EQcg0) 

 
De voorzitter geeft aan dat over dit agendapunt nog weinig concreets te melden is. Pas gisteren zijn de stukken 
door de overheid verzonden. Het is eerst zaak dat het bestuur de stukken zelf doorneemt, de informatie 
verwerkt en begrijpt wat er moet gebeuren, welke opties, keuzes en mogelijkheden er zijn.  
Samen met het bestuur van SPOA worden acties en een tijdsplanning uitgezet. In de volgende ALV in november 
zal het bestuur meer concreet kunnen zijn en aangeven welke stappen gezet moeten worden.   
 
7. Bestuurszaken 
(Minuut 00:56:00 – 00:56:50 van https://youtu.be/1tMqW4EQcg0) 

 
Gemeld wordt dat Patrick Dantuma door BPOA is voorgedragen als bestuurslid voor SPOA. Hij start binnenkort 
met opleidingen zodat hij door de DNB kan worden getoetst op geschiktheid als bestuurslid SPOA. Tot die tijd 
gaat hij als aspirant bestuurslid bij SPOA aan de slag.  
 
8. Rondvraag & sluiting 
(Minuut 00:567:50 – 00:59:00 van https://youtu.be/1tMqW4EQcg0) 

 
Alle vragen gesteld tijdens de chat in het webinar zijn verzameld en te vinden in het Q&A document, zie: 
https://www.bpoa.nl/downloads/ledenvergadering-bpoa/ 

 
De voorzitter bedankt iedereen hartelijk voor het inloggen in dit webinar. Voor het bestuur een mooi 
experiment in een minder leuke situatie. Het bestuur kijkt hoe zij deze digitale vorm vaker kan inzetten.  
 
De voorzitter benadrukt nogmaals dat BPOA met haar leden (de openbare apothekers) de zorg heeft over een 
unieke regeling voor en door apothekers. Het bestuur wil graag weten wat uw wensen zijn, u kunt dat alleen 
of in een (regionale) groep van apothekers aan het bestuur laten weten via info@bpoa.nl of 
voorzitter@bpoa.nl.   

 

 Besluiten 

1. Het verslag van de ALV van 23 november 2019 wordt door de aanwezige leden vastgesteld. 

2. Paul Yoe en Jan van Amelsfoort worden benoemd voor de kascommissie. 

 Acties  Wie Deadline 

       

 

van 

https://www.bpoa.nl/downloads/ledenvergadering-bpoa/
https://youtu.be/1tMqW4EQcg0
https://youtu.be/1tMqW4EQcg0
https://youtu.be/1tMqW4EQcg0
https://www.bpoa.nl/downloads/ledenvergadering-bpoa/
mailto:info@bpoa.nl
mailto:voorzitter@bpoa.nl


 

 

Bijlage 1: Lijst van ingelogde leden ALV 23/6/2020 (75) 

  

De heer A.J.M. van den Berg  De heer R.J. Linde  

De heer B.F. Renirie  De heer R.M.J. Weise  

De heer C.H. Daniels  De heer S. van Solkema  

De heer C.J. Ruizeveld de Winter  De heer S.R. Blaauw  

De heer D. Eijlers  Mevrouw A.C.A. Bortolussi  

De heer D.H. Kok  Mevrouw A.F.T. Brekelmans  

De heer D.J. Gombert  Mevrouw A.J.H. Scholte-Hordijk  

De heer E.R.M. Quekel  Mevrouw A.L.M. Oortgiese-Wolffenbuttel  

De heer G. Boonstra  Mevrouw A.M. Brinkman-van Doorn  

De heer G.E. Norder  Mevrouw A.M.N. Bruil-van Eek  

De heer H.H.J. Allart Mevrouw B.F.A. van Maarschalkerweerd 

De heer H.W. Suir  Mevrouw B.M.J. van Thiel-Loomans  

De heer I.T. Oei  Mevrouw C.A. Bertelsmann-Jansen  

De heer J. Biemond  Mevrouw C.R.C. Huizinga-Arp  

De heer J. Kolthof  Mevrouw D.M.J. Quaak  

De heer J. Potgieter  Mevrouw E. van Blaaderen  

De heer J. Riezebos  Mevrouw E. Vrolijk-Groen  

De heer J. van den Berg  Mevrouw E.H. Okel  

De heer J.A.M. Vinks  Mevrouw E.M.L. Yap  

De heer J.C. Kortekaas  Mevrouw F.J. Westerhof  

De heer J.F.G. Trooster  Mevrouw G.A. Prins-Draadjer  

De heer J.F.J. Straatman  Mevrouw H.T. Walrecht  

De heer J.G.M. van Amelsfoort  Mevrouw I. Offers  

De heer J.J. Out  Mevrouw I. van Woerkom  

De heer J.M. Verwiel  Mevrouw J.E. van der Horst-van Groningen  

De heer J.M.A. Zuketto  Mevrouw K.K. Soute-Uswandi  

De heer J.P. Neumann  Mevrouw K.S.N. Tan-Tjioe  

De heer J.R. Pieters  Mevrouw L. Samuels Brusse  

De heer K. Akçay  Mevrouw L.T. Koo  

De heer K. Jansen  Mevrouw M.E.C. Tendijck  

De heer L.H.G.W.M. Maussen  Mevrouw M.J.G. van de Lustgraaf-Wielens  

De heer M.J.J. Gels  Mevrouw R.H. ter Heide  

De heer P.A.H.M. Toonen   

De heer P.D.J. Zuijdgeest   

De heer P.J. Wognum   

De heer P.M. Dantuma   

De heer P.W.A. Melis   

De heer R. Schootstra   

De heer R.B.J. van de Rijt   

De heer R.G.A. Goosen   

De heer R.G.J.F. Kolman   

De heer R.J. Dijkhuizen   
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