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Weg naar nieuwe pensioenregeling van start met
enquête en nieuwe projectwebsite
Op 12 juni 2020 hebben het kabinet, werkgeversorganisaties en de vakbonden
een akkoord bereikt over de uitwerking van een nieuw pensioenstelsel. De
apothekers werkzaam in de openbare apotheek kiezen naar aanleiding hiervan
in februari 2022 een nieuwe pensioenregeling. De weg naar deze keuze start
met een enquête onder de leden van BPOA en een projectwebsite. Lees
verder
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Enquête 15 april van start: alleen leden BPOA nemen
deel
De komende periode onderzoekt BPOA hoe de nieuwe pensioenregeling voor
openbaar apothekers eruit zou moeten zien. Op 15, 16 of 17 april ontvangen
alleen BPOA-leden een digitale of schriftelijke uitnodiging om mee te doen aan
de enquête. Bent u SPOA deelnemer maar nog geen BPOA lid? Meld u dan
hier aan. Doe dat vóór 20 april zodat u nog mee kunt doen met de enquête.
N.B. Ontvangt u nu al uitnodigingen voor de algemene ledenvergaderingen van
BPOA? Dan kunt u er van uitgaan dat u al lid bent van BPOA.

Belangrijke vraag voor
gepensioneerden: wat
gebeurt er met de
bestaande pensioenen?
Na de keuze voor een nieuwe
pensioenregeling is de belangrijke
vervolgvraag wat er gebeurt met de
opgebouwde pensioenen. Blijven
deze pensioenen achter in de
huidige regeling of gaan deze
pensioenen mee naar de nieuwe
regeling. Dat laatste is het
zogenaamde ‘invaren’. Deze vraag
staat ook in 2022 op de agenda.
Lees verder
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Apothekerspensioen
Apothekers zijn aanpakkers. Ontstaat er een probleem dan stropen we de
mouwen op en zoeken we naar een oplossing. Dat blijkt niet alleen als de
printer op de werkvloer vastloopt, maar ook nu openbaar apothekers en onze
teams in het hele land zorginstellingen en huisartsen ondersteunen in de
vaccinatiecampagne tegen COVID-19. Ik ben daar best trots op.
Lees de volledige blog van Annelien van Groningen
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Geen verlaging van uw
pensioen in 2021
Het is zeker: uw pensioen wordt in
2021 niet verlaagd. Dat heeft het
bestuur van SPOA besloten. SPOA
maakt hiermee gebruikt van de
versoepelde regels van de overheid.
Er was een reële kans dat we uw
pensioen op 1 januari 2021 moesten
verlagen. Volgens de officiële regels
waaraan pensioenfondsen moeten
voldoen, zou onze dekkingsgraad
eind 2020 ten minste gelijk moeten
zijn aan 104,2% om een verlaging te
voorkomen. Lees verder
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Wilt u reageren? Neem dan

Disclaimer

contact met ons op.

Privacyverklaring

Apothekerspensioen.nl

Afmelden

Deze nieuwsbrief is verzonden aan info@apothekerspensioen.nl

