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Q1

Onderzoekt het BPOA bestuur ook de mogelijkheid en voordelen van schaalvergroting, bijv.
samengaan/fuseren met het pensioenfonds voor apotheekmedewerkers? Waarom wel/niet?

Dit onderzoek is enkele jaren geleden uitgevoerd en heeft toen om diverse redenen niet tot een fusie
geleid. Indien in de komende periode naar aanleiding van het nieuwe Nederlandse pensioenstelsel er
weer majeure wijzigingen bij BPOA zullen plaatsvinden zal het aspect van schaalgrootte ook weer
worden meegenomen.
Q2

Wat is het behaald rendement afgelopen jaren in procenten? Hoe is de verhoging van de
pensioenleeftijd verdisconteerd in de pensioenopbouw cq premieberekening?

De rendementen van SPOA vindt u in het jaarverslag van SPOA bij Meerjarenoverzicht. Het jaarverslag
is op de website van SPOA te vinden onder Downloads. De verhoging van de pensioenleeftijd is
verwerkt door de hoogte van de pensioenen actuarieel om te rekenen naar een pensioenstand die
hoort bij een hogere pensioenleeftijd. De pensioenen zijn om die reden verhoogd.
Q3

Dat de rente laag (0%) is, hoeft toch niet te betekenen, dat er geen rendement op het ingelegde
geld is? Wat is het rendement op dit moment en hoe is dit vergeleken met andere
pensioenfondsen?

De rendementen van SPOA vindt u in het jaarverslag van SPOA bij Meerjarenoverzicht. Het jaarverslag
is op de website van SPOA te vinden onder Downloads. De verlaging van de rente heeft gevolgen voor
de berekende waarde die staat voor wat nodig is om aan de (toekomstige)uitkeringsverplichtingen te
voldoen. Hoe lager de rente, hoe hoger de berekende waarde. De stijging van deze berekende waarde,
door daling van de rente, is bij pensioenfondsen zeer sterk geweest, doorgaans helaas sterker dan de
stijging van het belegd vermogen.
Q4

Wat is het kostenpercentage in de jaarlijkse premiebetalingen voor de pensioenuitvoering
SPOA?

U vindt uitleg over de kosten die zijn verwerkt in de premie in het jaarverslag van SPOA bij
Premiebeleid en bij Uitvoeringskosten. Het jaarverslag is op de website van SPOA te vinden onder
Downloads.
Q5

N.a.v. uw plannen voor het nieuwe pensioenstelsel vroeg ik mij af welke gevolgen deze zal
hebben op de administratie. Als slapende deelnemer zal mijn inleg meedraaien in een '1e trein'
naar de pensioengerechtigde leeftijd. Zullen de premiebijdragen 2020, 2021, etc , van de actieve
deelnemers nog invloed hebben op mijn pensioen of een '2e trein' gaan vullen? Ik heb begrepen
dat in het nieuwe stelsel de oudere generatie niet zullen bijdragen aan de pensioenopbouw van
de jongere generatie. Ik neem aan de actieve deelnemers 2 pensioenpotjes gaan opbouwen.

De plannen voor het nieuwe pensioenstelsel zijn van het kabinet en landelijke sociale partners, niet van
BPOA. BPOA krijgt er wel mee te maken. Uw 1e trein, ofwel het reeds opgebouwde pensioen, is reeds
met de ingelegde premies gefinancierd. De premies van de actief pensioenopbouwende apothekers
verandert niets aan uw reeds opgebouwde pensioen. In het nieuwe pensioenstelsel is het niet de
bedoeling dat de oudere generatie meefinanciert aan de pensioenopbouw van de jongere generatie.
Hoe de pensioenopbouw er precies gaat uitzien en of er 2 pensioenpotjes zullen ontstaan is nu nog niet
te zeggen.

