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Datum:   23 november 2022 
Tijdstip:   20:00 - 20.59 uur 
Locatie:   Online via ZOOM 
Deelnemers: BPOA-bestuur: Annelien van Groningen (voorzitter), Diederik Gombert, 

Garmt Boonstra 
Leden BPOA: (op aanvraag beschikbaar). 

Verslaglegging:  Esther Romijn 
 
 
Op 23 november 2022 is de vierde ALV van 2022 gehouden. Er waren 72 personen ingelogd. In 
deze vergadering is aan de orde geweest de begroting 2023, de herbenoeming van de leden van 
de kascommissie en uiteraard de stand van zaken omtrent de nieuwe pensioenregeling. Tevens is 
aandacht gevraagd voor de openstaande vacature van bestuurder BPOA. 
 
De ALV 23 november 2023 is terug te kijken via YouTube: ALV BPOA 23 november 2022 - YouTube 
Hieronder vindt u de belangrijkste notities van de algemene ledenvergadering. 
 
1. Opening en mededelingen 
(Minuut 00:00:00 - 00:02:42 van ALV BPOA 23 november 2022 - YouTube)  
Annelien van Groningen, voorzitter BPOA, opent de algemene ledenvergadering BPOA om 20.00 uur en heet 
de aanwezigen van harte welkom. De leden worden aangemoedigd om de chat te gebruiken als er vragen 
zijn of de voorzitter te vragen om spreekrecht. Vragen zullen zoveel mogelijk tijdens de vergadering 
beantwoord worden door de andere bestuursleden. Uiteraard is het ook altijd nog mogelijk om achteraf een 
vraag te sturen naar info@bpoa.nl. Daarnaast vraagt de voorzitter aan alle aanwezigen die de uitnodiging via 
post hebben ontvangen en nog geen mailadres hebben opgegeven aan BPOA, dit alsnog te doen door een e-
mail te sturen naar info@bpoa.nl. Afgezien van het feit dat BPOA zijn leden op deze manier makkelijker en 
sneller kan bereiken, is dit ook milieuvriendelijker en kostenbesparend. Er zijn geen mededelingen. 
 
2. Verslag ALV van 29 juni 2022 
(Minuut 00:02:42 – 00:05:30 van ALV BPOA 23 november 2022 - YouTube)  
Er zijn geen opmerkingen of vragen. De voorzitter brengt de goedkeuring van het verslag ter stemming. 

Er hebben 55 leden gestemd: 14 met stemonthouding, 1 niet akkoord en 40 akkoord.  
BESLUIT 1: Het verslag van de ALV van 29 juni 2022 wordt vastgesteld. 
 
Alle verslagen van de ALV zijn terug te vinden op de website: www.bpoa.nl/downloads/ledenvergadering-bpoa. 
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Gaat u akkoord met het verslag van de ALV d.d. 29 juni 2022?

Akkoord Niet akkoord Stemonthouding
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3. Stand van zaken project apothekerspensioen 
(Minuut 00:05:30 – 00:39:46 van ALV BPOA 23 november 2022 - YouTube)  
Het Project Apothekerspensioen is een samenwerking tussen BPOA en SPOA met als doel om te komen tot 
een nieuwe pensioenregeling voor de openbaar apothekers in het nieuwe pensioenstelsel. De reden is ons 
opgelegd door de Wet Toekomst Pensioenen. Uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle pensioenfondsen over 
naar het nieuwe stelsel. Omdat BPOA een beroepspensioenfonds is, zijn de leden zelf aan zet voor de 
invulling van deze nieuwe regeling. Er bestaan twee soorten regelingen waaruit gekozen moet worden: 
1. de solidaire premieregeling lijkt het meest op de huidige situatie: de pensioengelden van alle deelnemers 

worden gezamenlijk belegd en het totale rendement wordt verdeeld over de pensioenkapitalen van de 
deelnemers, via vooraf afgesproken verdeelregels. Pensioenrisico's worden met elkaar gedeeld. 

2. binnen de flexibele premieregeling kunnen deelnemers zelf een aantal keuzes maken. Bijvoorbeeld welk 
(beleggings)risico de deelnemer wil lopen met het pensioengeld. Er worden minder pensioenrisico's met 
elkaar gedeeld dan binnen de solidaire premieregeling. 

 
In de vergadering van 29 juni 2022 is door de leden gekozen voor de flexibele premieregeling. De volgende 
stap is een besluit nemen over invaren. Invaren gaat over het overbrengen van de huidige, bestaande 
pensioenrechten naar het nieuwe pensioenstelsel. Het besluit hierover is aan BPOA en wordt dus genomen 
door de leden. Het was de bedoeling om nog dit jaar een besluit te nemen over invaren, maar dat is niet 
mogelijk door uitstel van wet- en regelgeving. Nadat de Wet Toekomst Pensioenen is aangenomen en de te 
gebruiken cijfers bekend zijn, zal het bestuur van BPOA eerst zelf een analyse maken en oordeel vormen. 
Daarna zal het bestuur de leden uitgebreid informeren door middel van nieuwsbrieven, informatie op de 
website en webinars zodat de leden in de algemene ledenvergadering een goede keuze kunnen maken. 
 
Los van het nieuwe pensioenstelsel is halverwege volgend jaar (planning 1 juli 2023) een aanpassing van de 
huidige regeling gepland. Vanaf dat moment mag bij aanvang van het (ouderdoms)pensioen tot 10% 
pensioenvermogen in één keer uitgekeerd worden. Het bedrag is vrij te besteden, maar zorgvuldigheid is 
van belang want: 
• het bedrag gaat ten koste van de hoogte van de pensioenuitkering; 
• er is geen hoog/laag mogelijkheid; 
• er zijn mogelijk gevolgen voor belasting, toeslagen en uitkering. 
 
Vraag lid: Hoe wordt het bestaande pensioen beïnvloed door pensioentrekkers? 
Reactie voorzitter: Dat is het onderwerp van invaren. Voorlopig wijzigt er niets en de leden van BPOA zullen 
een keuze moeten maken of we gaan invaren. Hoe dat wordt beïnvloed kan ik nu nog geen antwoord op 
geven. Dat is onderdeel van het voorstel dat naar u toe zal komen. 
 
Reactie lid: Ik ben bezorgd over hoe mijn bestaande pensioen aangevreten gaat worden door 
solidariteitsmaatregelen bij invaren. Neem uw verantwoordelijkheid, bescherm onze pensioenen.  
Reactie voorzitter: Uw zorgen leven bij veel gepensioneerden. Voor alle duidelijkheid, die 10% ineens is iets 
anders dan invaren, dat staat geheel los van het nieuwe stelsel. Voor het vraagstuk invaren wachten wij 
eerst de politieke discussie en besluiten af. Daarnaast is evenwichtigheid van groot belang. Dat houdt in dat 
de verschillende groepen op dezelfde manier voor- en nadelen ondervinden, dat wordt ook opgelegd door 
de wetgever, er mag geen groep bevoorrecht of extra benadeeld worden. Uiteraard geldt dit ook voor de 
belangen van de gepensioneerden. Voor het bepalen van die evenwichtigheid zijn allerlei rekenregels waar 
nu aan gewerkt wordt, ook daar moeten we op wachten. Pas als de wet aangenomen is en deze rekenregels 
bekend zijn, kunnen we aan de slag.  
 
Vraag lid: Moeten de gepensioneerden de pensioenen van de veertigers compenseren? 
Reactie voorzitter: Hier kan ik nog geen ja of nee op zeggen, dat zal moeten blijken uit de berekeningen. De 
verwachting is dat dit bij ons zal meevallen, maar we moeten wachten op de berekeningen. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=253Cy7N0p74&t=3s
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Vraag lid: Wie neemt uiteindelijk de beslissing over invaren?  
Reactie voorzitter: Dat zijn de leden van BPOA. Op de algemene ledenvergadering wordt daarover gestemd. 
 
Vraag lid: Mogen gepensioneerden hier ook over meebeslissen?  
Reactie voorzitter: Dat is een goede vraag waar ik nog geen 100% antwoord op kan geven. De zeggenschap 
van gepensioneerden is binnen politiek ook een discussie. De intentie van het bestuur van BPOA is dat 
iedereen mag stemmen over invaren, dus ook de gepensioneerden. 
 
Reactie lid: BPOA dient zich onafhankelijk van SPOA op te stellen en de belangen van de leden te 
beschermen, dat doet zij niet, zij loopt aan de leidraad van SPOA. 
Reactie voorzitter: Met het eerste deel ben ik het eens, maar niet dat wij aan de leidraad van SPOA lopen. 
Het bestuur van BPOA neemt besluiten geheel onafhankelijk van SPOA. We zijn wel afhankelijk van SPOA 
voor de uitvoering. Als wij iets bedenken moet het ook uitvoerbaar zijn. En daarnaast hebben wij als bestuur 
van BPOA ook niet het laatste woord; de algemene ledenvergadering neemt alle besluiten.  
 
Reactie lid: ik wil graag even samenvatten: de leden zijn de baas, invaren is niet verplicht voor 
beroepspensioenverenigingen, dus die discussie kunnen we aangaan. In de statuten staat dat we leden 
hebben en alleen de niet-premiebetalende leden mogen niet stemmen over verplichtstelling en de 
regeling zelf, maar wel over invaren. DNB en AFM kijken mee en we hebben een verantwoordingsorgaan 
van SPOA dat ook meekijkt. Wij met z’n allen moeten beoordelen of het gunstig is voor ons of niet. De 
problematiek 40-50-ers hebben wij niet zoals het er nu voor staat maar het zijn onzekere tijden dus je 
weet nooit hoe de situatie is op het moment van de overgang.  
Reactie voorzitter: het klopt dat slapers (oud-deelnemers die niets meer opbouwen maar nog niet met 
pensioen zijn) en gepensioneerden niet mogen stemmen over de wijziging van de verplichtstelling en de 
pensioenregeling omdat ze geen belang hebben. Over de andere onderwerpen mogen wel alle leden 
stemmen. Over kortingen en indexatie besluit SPOA, dit staat los van het invaren. Het invaren is vanuit het 
wetsvoorstel de default waar alleen van afgeweken mag worden met een gedegen onderbouwing. Uit de 
berekeningen zal moeten blijken wat een goede keuze is.  
 
Reactie lid: we hebben gekozen voor de flexibele regeling, het is uniek dat de huidige pensioenuitkering 
vastgezet kan worden in een vaste of een flexibele uitkering waar SPOA doorgaat met beleggen en 
probeert winst te maken. Daarnaast krijgt men een keuze om eenmalig bij aanvang van pensionering uit 
het systeem te stappen. Het wordt voor de gepensioneerden alleen maar interessanter. 
 
Reactie voorzitter bestuur SPOA: Bovenstaande is correct. Daarnaast breng ik graag de klankbordgroepen 
onder de aandacht waarin gepensioneerden mee kunnen denken over communicatie over dit onderwerp 
in de komende maanden.  
 
Reactie voorzitter: binnen het project hebben we klankbordgroepen en we zijn met name op zoek naar 
gepensioneerden, u bent welkom en kunt zich aanmelden via: Nieuwe leden klankbordgroep gezocht 
 
Vraag lid: Wie neemt de uiteindelijke beslissing, BPOA of SPOA? 
Reactie voorzitter: we hebben een beroepspensioenregeling, SPOA is de uitvoerder van deze regeling, u 
bouwt op en bent deelnemer. Het vaststellen van de regeling gebeurt door de vereniging, dat is BPOA. Het 
gaat daarbij over hoe de regeling eruit ziet en de hoogte van de premie. Alle openbare apothekers kunnen 
lid worden. Twee á drie keer per jaar vindt er een ledenvergadering (ALV) plaats waarin we stemmen over te 
nemen besluiten. Het besluit over invaren wordt genomen door BPOA en dus door de ALV en dat bent u, de 
leden. Het besluit wordt niet genomen door het bestuur van BPOA. Het bestuur doet een voorstel maar het 
is aan de leden om daar ja of nee tegen te zeggen. Daarna moet het bestuur van SPOA ook nog een besluit 
nemen of de regeling uitvoerbaar is en er is ook nog sprake van adviesrecht voor het 
verantwoordingsorgaan van SPOA. Dus ook na het besluit op de ALV vinden er nog verschillende stappen 
plaats, maar de eerste zet is aan de ALV. 

https://www.spoa.nl/nieuws/nieuwe-leden-klankbordgroep-gezocht-179/
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Reactie lid: we zitten nu met 70 leden in deze vergadering, ik hoop dat wanneer het besluit genomen 
wordt, er meer leden aanwezig zijn. Zoals de voorzitter al aangeeft is het eerste besluit aan de ALV maar 
dat wil nog niet zeggen dat het doorgaat, het kan nog sneuvelen bij SPOA, AFM, DNB (als er geen 
evenwichtig besluit is genomen) en het verantwoordingsorgaan geeft ook nog een advies. Het invaren 
wordt een lastig proces, ook als we er voor kiezen. 
Reactie voorzitter: in de volgende vergadering zal het proces van invaren uitgelegd worden. ACTIE 1 
 
De voorzitter geeft aan dat de vragen in de chat later beantwoord en gedeeld zullen worden als dat nog iets 
toevoegt.  
 
4. Bestuurszaken 
(Minuut 00:39:46 – 00:46:40 van ALV BPOA 23 november 2022 - YouTube)  
 
a. Begroting 2023 
(Minuut 00:39:46 – 00:44:04 van ALV BPOA 23 november 2022 - YouTube)  
De voorzitter toont de begroting over 2023 die de penningmeester gemaakt heeft. In de tabel staan de 
begroting van 2022, de realisatie van het tweede halfjaar van 2021 en de realisatie van het eerste 
halfjaar van 2022. Op basis hiervan is de begroting 2023 opgesteld. Een aantal posten is nagenoeg 
gelijk gebleven maar vooral het drukwerk blijft stijgen. De post voor het project NPR is iets opgesplitst 
naar aanleiding van eerdere vragen die hierover zijn gesteld. De kosten voor het project bestaan uit 
extra vergaderingen over de nieuwe regeling, (juridisch) advies, webinars en actuariële en secretariële 
ondersteuning. 
 
Vraag lid: is de €150 begroting 2022 bij accountant- en administratiekosten een typefout? Omdat de 
begroting 2023 een factor 10 hoger is? 
Reactie penningmeester: Nee dat is geen typefout, de kosten waren dit jaar erg hoog en in de 
begroting juist erg laag dus de begroting van 2023 is daarom flink verhoogd ten opzichte van 2022.  
 
De voorzitter brengt de goedkeuring van de begroting ter stemming.  
 

 
Er hebben 57 leden gestemd: 8 met stemonthouding, 1 niet akkoord en 48 akkoord.  
BESLUIT 2: De begroting over het jaar 2023 wordt vastgesteld. 
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Gaat u akkoord met de begroting van 2023?

Akkoord Niet akkoord Stemonthouding

https://www.youtube.com/watch?v=253Cy7N0p74&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=253Cy7N0p74&t=3s
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b. Benoemen leden kascommissie 
(Minuut 00:44:04 – 00:45:53 van ALV BPOA 23 november 2022 - YouTube)  
De voorzitter legt uit wat de rol is van de kascommissie. Er zijn geen nieuwe aanmeldingen en de leden 
van de kascommissie van vorig jaar zijn bereid aan te blijven. De voorzitter brengt de herbenoeming van 
de huidige leden van de kascommissie ter stemming. 
 

 
 
Er hebben 58 leden gestemd: 2 met stemonthouding, 1 niet akkoord en 55 akkoord.  
BESLUIT 3: De huidige leden van de kascommissie zijn herbenoemd als lid van de kascommissie ten 
behoeve van het boekjaar 2022. 
 
c. Vacature 5e bestuurslid 
(Minuut 00:45:53 – 00:46:40 van ALV BPOA 23 november 2022 - YouTube)  
De voorzitter geeft aan dat het bestuur momenteel bestaat uit vier bestuursleden en op zoek is naar 
een vijfde lid om de continuïteit te waarborgen en het werk te kunnen verdelen. Op de website staat 
meer informatie. Ook als u niets van pensioenen weet is het mogelijk te solliciteren. Sollicitaties 
kunnen gestuurd worden naar info@bpoa.nl  
 
5. Premie en opbouw 2023 
(Minuut 00:46:40 - 00:48:10 van ALV BPOA 23 november 2022 - YouTube)  
In 2023 blijft de premie hetzelfde als in 2022 namelijk 30,7% van de pensioengrondslag. SPOA heeft 
laten weten dat bij deze premie een opbouw van 1,38% in 2023 gerealiseerd kan worden. De vaste 
jaarlijkse indexatie van 1,5% blijft gehandhaafd. SPOA heeft in een recente nieuwsbrief 
gecommuniceerd dat er in 2022 en 2023 ook ruimte is voor een voorwaardelijke verhoging van 1,5%. 
Er zijn geen vragen of reacties. 
 
6. Rondvraag & sluiting 
(Minuut 00:48:10 – 00:59:15 van ALV BPOA 23 november 2022 - YouTube)  
 
Vraag lid: de opkomst is erg laag. Het is essentieel dat dit aandacht krijgt. Wanneer is de volgende 
vergadering? 
Reactie voorzitter: Op 28 juni 2023 is de volgende ledenvergadering gepland, maar het kan ook eerder 
zijn, dat is afhankelijk van de politieke ontwikkelingen. Wij houden u op de hoogte via de website, 
nieuwsbrieven en uiteraard de uitnodiging voor de vergadering.  
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Gaat u akkoord met herbenoeming van de huidige leden van de 
kascommissie?

Akkoord Niet akkoord Stemonthouding
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Opmerking lid over historische context BPOA: de overheid heeft destijds besloten dat de KNMP geen 
representatieve organisatie kon zijn voor het pensioenfonds. Er moest een nieuwe vereniging worden 
opgericht om de verplichtstelling en de regeling vast te stellen. Dat is primair de reden geweest voor 
de oprichting van BPOA.  
 
Het digitaal vergaderen wordt door de aanwezig als prettig ervaren. De voorzitter beaamt dit. Bij digitaal 
vergaderen is de opkomst een factor 10 hoger dan bij een fysieke vergadering.  
 
Vraag lid: Waar komt die 1,5% indexering vandaan? Het lijkt zo weinig. 
Reactie voorzitter SPOA: In de regeling van 2015 hebben wij van de belastingdienst de aftopping 
opgedragen gekregen om maar maximaal 1,5% voorwaardelijk toe te kennen omdat we al jaarlijks een 
onvoorwaardelijke verhoging hebben. Dit is wat we fiscaal gezien mogen geven in 1 jaar aan 
voorwaardelijke verhoging.  
Reactie lid: Is dat wel reëel want de tijden veranderen of volgen we blind een afspraak van 7 jaar geleden 
en gaat u niet met de tijd mee? 
Reactie voorzitter SPOA: Het is een afspraak binnen de huidige regeling waar wij ons aan moeten houden. 
Reactie lid: waarom vraagt u niet aan de belastingdienst om de regeling aan te passen naar de huidige 
maatstaven? 
Reactie voorzitter SPOA: Als we nog 10 jaar in deze regeling zouden zitten, dan zouden we dat doen maar 
we gaan over naar een nieuwe regeling en daarin wordt de situatie anders. Als we in gesprek gaan met de 
belastingdienst dan gaat er een periode overheen voordat dit eventueel aangepast is en tegen die tijd zitten 
we al in de nieuwe regeling. Het is dus zonde van de tijd en het geld dat we daaraan zouden besteden. 
Reactie ander lid: Het is niet zo erg als het lijkt. SPOA keert wat weinig uit maar dat geld is niet verdwenen. 
Bij invaren komt dat ten goede aan de deelnemers. En de leden beslissen daarover. 
 
De voorzitter beaamt dat de ongeveer 5.000 leden aan zet zijn en met deze eindconclusie sluit zij de 
vergadering af.  
 

 Besluiten 

1. Het verslag van de ALV van 29 juni 2022 wordt vastgesteld. 

2. De begroting over het jaar 2023 wordt vastgesteld. 

3. De huidige leden van de kascommissie worden herbenoemd als lid van de kascommissie ten 
behoeve van het boekjaar 2022.  

 

Acties 

1. In de volgende ALV zal het proces van invaren uitgelegd worden. 
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