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V Verplichtstelling pensioenregeling openbare apothekers blijft van kracht
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft BPOA laten weten dat de
verplichtstelling van de pensioenregeling voor openbare apothekers ook in de komende jaren
kan worden voortgezet.
Eenmaal in de vijf jaar moeten beroepspensioenverenigingen aantonen dat zij een
belangrijke meerderheid van de beroepsgroep
vertegenwoordigen. Alleen dan mag deze
vereniging opdracht geven voor de uitvoering
van een verplichtgestelde regeling. Door SZW
is recentelijk vastgesteld dat dit bij BPOA het
geval is.
Verhouding zelfstandig / in loondienst
Ook speelt door wettelijke regels de verhouding
tussen het aantal zelfstandigen en apothekers
in loondienst onder de leden van de beroepspensioenvereniging mee in het besluit van
SZW.

Omdat bij BPOA het aantal apothekers in
loondienst groter is dan het aantal zelfstandig
apothekers, kon dit een probleem zijn voor de
verplichtstelling van de pensioenregeling.
Inmiddels heeft het ministerie van SZW
schriftelijk aan BPOA laten weten dat zij
ondanks deze wettelijke regel op dit moment
instemt met de verlenging van de
verplichtstelling.
Dit betekent dat de huidige verplichtstelling
van de pensioenregeling voor openbare
apothekers blijft bestaan. Daarmee is er ruim
de tijd om zorgvuldig de mogelijke
toekomstscenario’s voor de pensioenregeling
en de uitvoering ervan te onderzoeken.

Status onderzoek naar één bedrijfstakpensioenregeling
In het kader van een breed onderzoek naar de mogelijke toekomstscenario’s voor de
pensioenregeling van de openbare apothekers en de uitvoering ervan, is de mogelijkheid van
één bedrijfstakpensioenregeling onderzocht. Concreet betekent dit een samengaan met
Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA). Hierover is in de afgelopen maanden overleg
gevoerd met betrokken partijen, waaronder sociale partners en SPOA.
Gesproken is met VZA, ASKA, LAD, PMA en
SPOA om te komen tot overeenstemming over
het te volgen proces. Inmiddels is duidelijk
geworden dat dit op korte termijn niet haalbaar
is. Het overleg is daarom stilgelegd en het
onderzoek is daarmee voorlopig beëindigd.
Huidige regeling en uitvoering voortgezet
Nu het ministerie van SZW duidelijkheid heeft
gegeven over de voortzetting van de
verplichtstelling van de pensioenregeling, is
deze tijd ook beschikbaar. Met de huidige
pensioenregeling is er een passende
pensioenregeling voor openbaar apothekers,
die voorlopig kan doorlopen. SPOA kan die
regeling ook blijven uitvoeren.

Met SPOA blijft BPOA in contact over de
eventuele noodzaak tot veranderingen in de
uitvoering van de pensioenregeling. Op dit
moment is dat nog niet aan de orde.
Meer informatie in komende JLV
In de jaarlijkse ledenvergadering (JLV) van 23
juni a.s. lichten wij het onderzoek naar één
bedrijfstakpensioenregeling verder toe,
evenals het onderzoek naar alternatieve
scenario’s.

- Zie ommezijde voor meer nieuws -
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Jaarlijkse ledenvergadering (JLV): 23 juni 2016
De jaarlijkse ledenvergadering staat gepland op 23 juni a.s. van 19.00 uur tot 20.30 uur, locatie
Hotel Mitland (Utrecht). Op dit moment zijn de volgende agendapunten bekend:







het onderzoek naar toekomstscenario’s, waarbij we ook ingaan op de gestelde vragen
tijdens de ALV van november 2015;
het jaarverslag 2015 van BPOA ter goedkeuring;
het jaarverslag 2015 van SPOA ter toelichting;
herbenoeming van leden van het bestuur van BPOA;
het beleggingsbeleid van SPOA;
invulling van de zeggenschap van gepensioneerde (buitengewone) leden.

Graag ontmoeten wij u tijdens deze vergadering om bij te praten en in te gaan op de vragen
die bij u leven.

Nieuw in bestuur SPOA en vacature
Binnen het bestuur van SPOA is Ronald Heijn benoemd als extern bestuurslid. Daarmee kent
dit bestuur nu een bestuurslid dat zelf geen apotheker is. Daarnaast is Elaine ten Berge gestart
als aspirant bestuurslid bij SPOA. Zij is wel zelf actief als openbaar apotheker. Het bestuur van
SPOA heeft nu nog één vacature per 2017 (zie onderstaande oproep).

OPROEP: nieuw bestuurslid SPOA gezocht
SPOA zoekt een nieuw bestuurslid, te benoemen in 2017. BPOA draagt de kandidaatbestuurder voor. Wilt u als openbare apotheker (in loondienst of zelfstandig) in de functie van
bestuurslid mede zorg dragen voor een optimaal beheer van de pensioenen bij SPOA? Bekijk
dan de vacaturetekst op www.bpoa.nl.
Onderstaand zijn de belangrijkste punten hieruit opgenomen:



voorafgaand aan de benoeming is het volgen van een pensioencursus vereist,
gedurende de opleiding kan al wel worden gestart als aspirant-bestuurder;
tijdsbesteding gemiddeld circa één dag per week.

Interesse?
Laat dit dan uiterlijk 15 mei 2016 weten via info@bpoa.nl.
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