Aanmeldformulier lidmaatschap
Uw keuze voor lidmaatschap bij Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds
Openbare Apothekers (BPOA) (meer informatie over BPOA leest u op de achterzijde):
• Waarom het goed is om lid te worden van BPOA
Als u kiest voor het lidmaatschap van de beroepspensioenvereniging en daarmee voor het behoud van de
eigen beroepspensioenregeling, dan wordt u als deelnemer van de Stichting Pensioenfonds Openbare
Apothekers (SPOA) ook lid van de beroepspensioenvereniging. De voordelen van het lidmaatschap leest u
op de achterzijde. Het lidmaatschap aan de beroepspensioenvereniging brengt voor u geen separate kosten
met zich mee. De kosten van de beroepspensioenvereniging worden verrekend met het pensioenfonds
SPOA. U kunt dit aanmeldingsformulier sturen naar:

BPOA
Antwoordnummer 12046
5600 VD Eindhoven
of dit formulier scannen en mailen naar ons email-adres info@bpoa.nl.

Gegevens voor aanmelding als lid van BPOA
Ja, ik word lid van BPOA. Mijn gegevens zijn:
Naam:

Dhr./Mevr.

Adres:
Postcode/woonplaats:
E-mail adres:
Geboortedatum:
Loondienst/Zelfstandig/Gepensioneerd

(doorstrepen wat niet van toepassing is)

Anders:
Datum:

Plaats:

Handtekening:
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Uw pensioen, uw toekomst!
Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) speelt een belangrijke rol bij uw
pensioenvoorziening. De beroepspensioenvereniging bepaalt de inhoud van de pensioenregeling voor alle
openbare apothekers, zowel voor zelfstandigen als voor apothekers in loondienst. Dit betekent onder meer
dat BPOA met haar leden de hoogte van de pensioenopbouw en de bijbehorende premie vaststelt. Ook
maakt zij met het pensioenfonds afspraken over hoe de indexatie van uw pensioen plaatsvindt, zodat uw
pensioen indien daar de financiële ruimte voor is kan meegroeien met de prijsontwikkeling. De uitvoering
van de pensioenregeling is uitbesteed aan Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers (SPOA), waarvan
de bestuursleden zijn voorgedragen door BPOA.
Ledenvergaderingen
Om uw belangen goed te kunnen behartigen, is uw betrokkenheid bij BPOA van groot belang. Als lid van
BPOA heeft u zeggenschap in de pensioenregeling via de ledenvergaderingen van BPOA. U ontvangt
hiervoor steeds een uitnodiging.
Waarom een collectieve pensioenregeling voor openbare apothekers?
Een collectieve pensioenregeling voor de beroepsgroep van openbaar apothekers heeft een aantal
voordelen:
• De pensioenregeling kan worden afgestemd op de specifieke kenmerken en wensen van de
openbare apothekers;
• Door de pensioenregeling collectief te regelen, kan uw pensioen tegen lagere kosten worden
geregeld. Collectief verzekeren is namelijk goedkoper dan een individuele lijfrentepolis bij een –
commerciële – verzekeraar;
• Risico’s kunnen over meer mensen worden gespreid. Bijvoorbeeld beleggingsrisico’s, maar ook het
overlijdensrisico;
• Beleggen in een collectieve regeling levert gemiddeld meer rendement op tegen een lager risico
dan individueel beleggen;
• Tot slot wordt uw pensioen op deze manier automatisch geregeld. U hoeft zich daar niet zelf mee
bezig te houden. U loopt niet het risico dat er geen pensioenvoorziening voor u is. Alhoewel u er
altijd voor kunt kiezen om naast uw pensioen bij SPOA een extra – individuele – voorziening voor
uw oude dag te treffen.
Wet verplichte beroepspensioenregeling
De rol en taken van een beroepspensioenvereniging zijn sinds 1 januari 2006 vastgelegd in de Wet
verplichte beroepspensioenregeling. Volgens deze wet mag alleen een beroepspensioenvereniging een
verplichte pensioenregeling aanbieden aan een groep van beroepsgenoten. Hiervoor is in 2007 BPOA
opgericht. Voorwaarde voor het functioneren van een beroepspensioenvereniging is dat ten minste 60%
van de betreffende beroepsgroep lid is.
Vragen
Met vragen over de beroepspensioenvereniging kunt u terecht bij BPOA. Wij zijn bereikbaar via
info@bpoa.nl.
Heeft u vragen over uw opgebouwde pensioen, dan kunt u terecht bij SPOA via spoa@azl.eu.
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