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AANLEIDING  
In de formele verplichtstellingstekst van de pensioenregeling staat een aantal onvolkomenheden. Het 

bestuur is voornemens deze aan te passen. Het betreft de volgende aanpassingen: 

 

1. 
Naam van het fonds  

• Huidig: Stichting Pensioenfonds Apothekers.  
Voorstel:  

• tekst vervangen door: Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers. 
 
2. 
Pensioenleeftijd 

• Huidig: de apotheker heeft de eerste van de maand volgend op het bereiken van de 65-jarige 
leeftijd nog niet bereikt. 

Voorstel: 

• tekst vervangen door:  de apotheker heeft de eerste van de maand volgend op het bereiken van 
de actuele pensioenrichtleeftijd, bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964, nog niet bereikt. 

 
Reden: hiermee is de verplichtstelling van toepassing op alle deelnemers die bij SPOA actief 
pensioen opbouwen, hetgeen zo bedoeld is.  
 
3. 
2e apotheker met inkomen lager dan € 7.500 per jaar 
Dit onderdeel laten vervallen:  
“De verplichting geldt niet voor de tweede apotheker, wiens inkomen uit hoofde van zijn 
beroepsuitoefening naar verwachting minder zal bedragen dan 7.500 euro bruto per kalenderjaar, 
mits die tweede apotheker daartoe – met inachtneming van terzake in genoemd pensioenreglement 
gestelde voorschriften van administratieve aard – schriftelijk aan de Stichting Pensioenfonds 
Apotheken de wens te kennen geeft.” 
 
Reden: er zijn al jaren geen personen die voor deze uitsluiting van deelname in aanmerking komen. 
Dit zou ook ongelijkheid met zich meebrengen. In het pensioenreglement van SPOA is deze reden 
van uitsluiting van deelname niet opgenomen. 
 
PROCEDURE 

Procedure aanpassing van de verplichtstelling 
• Inleveren van het wijzigingsformulier bij SZW  

• Publicatie van aanvraag tot wijziging door SZW in de Staatscourant.  

• Derden kunnen kennisnemen en binnen 4 weken zienswijzen tegen de aanvraag indienen  

• BPOA reageert op eventuele zienswijze 
• Na 4 weken neemt SZW een met redenen omkleed besluit, waarvan mededeling in de 

Staatscourant 
 
In de ALV van 24 november 2021 wordt aan de leden gevraagd of zij akkoord gaan met de 
aanpassing verplichtstelling? 
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