
Waar staan we? 
Op 9 maart werd de derde ALV op  weg naar de
nieuwe pensioenregeling  gehouden  sinds de
start van het Project Apothekerspensioen in
februari 2021. De leden hebben in een eerste
enquête en in verdiepende interviews hun
voorkeur uitgesproken voor een flexibele
premieregeling. In de  ALV van november
hebben de leden het bestuur opdracht gegeven
om deze regeling verder uit te werken.
Daarnaast is in twee webinars en  drie nieuws-
brieven informatie gedeeld over de nieuwe
regeling. Een voorstel voor de nieuwe
pensioenregeling ligt op hoofdlijnen klaar en is
tijdens de ALV van 9 maart toegelicht. 
Voor een uitgebreide toelichting kunt u de ALV
terugkijken. Ook het webinar Hoofdlijnenvoorstel
is terug te kijken. 

Op 9 maart is de eerste hybride ALV van 2022 gehouden. Met 102 ingelogde leden en 9
leden fysiek op locatie, hebben we een record aantal aanwezigen bereikt! Steeds meer
leden vinden de weg naar de ALV om hun stem te laten horen, daar zijn wij als bestuur erg
blij mee. Belangrijk onderwerp was  de voortgang van het project Apothekerspensioen; op
weg naar een nieuwe pensioenregeling voor openbaar apothekers. 

VOLGENDE STAPPEN RICHTING DE NIEUWE 
FLEXIBELE PENSIOENREGELING 
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Stemming definitief voorstel op 29 juni 
Zet vast de datum van 29 juni om 20.00 uur in
uw agenda want dat is de dag dat u in de vierde
ALV stemt over het definitieve voorstel voor de
nieuwe pensioenregeling. U wordt uiteraard in
de komende maanden geïnformeerd  en u
ontvangt een persoonlijke uitnodiging.

April/mei: Analyseren resultaten risicobereidheidsonderzoek SPOA, berekeningen maken, nader
invullen van de hoofdlijnen van de nieuwe pensioenregeling
29 juni 2022: ALV BPOA met besluit over nieuwe pensioenregeling
Najaar 2022: Besluit over wel/niet invaren
1-1-2023: gepland: wetgeving nieuw pensioenstelsel van kracht 
1-1-2024: gepland: nieuwe pensioenregeling BPOA van start 

Het Project Apothekerspensioen is een samenwerking tussen BPOA en SPOA en heeft als stip op de
horizon een nieuwe pensioenregeling voor openbaar apothekers binnen de kaders van het nieuwe
pensioenstelsel. Op de planning staan de volgende activiteiten:

PROJECT APOTHEKERSPENSIOEN: MIJLPALEN EN ACTIVITEITEN 

Meer informatie? Kijk op www.apothekerspensioen.nl

Inmiddels is de tweede enquête over de
risicobereidheid door 1045 respondenten
ingevuld. De uitkomsten helpen SPOA bij het
vaststellen van passende beleggingsprofielen en
bij het bepalen van de kenmerken van de
zogenaamde risicodelingsreserve. De komende
weken worden de resultaten van de enquête
geanalyseerd, berekeningen gedaan en de
hoofdlijnen van de nieuwe pensioenregeling
nader ingevuld.

http://www.bpoa.nl/
https://youtu.be/AJGDGuyLCdo
https://youtu.be/HiIJkfRZJ0s
https://apothekerspensioen.nl/begrippenlijst/letter:r/


Nader onderzoek stemprocedure
De ALV van 29 juni wordt een belangrijke ALV.  
U, als lid van BPOA, stemt dan over  de
toekomst van de pensioenregeling.  We willen
zoveel mogelijk leden bereiken en gaan
daarom de ALV ook deze keer hybride
organiseren. 
Dit betekent dat u kunt kiezen tussen fysiek op
locatie aanwezig zijn of online inloggen. Met
name voor de laatste optie is juridisch advies
gevraagd om een waterdichte stemprocedure
aan te kunnen bieden.  

Overige bestuurszaken 
De aanwezige leden hebben op 9 maart akkoord
gegeven op a)  de herbenoeming van onze
voorzitter, Annelien van Groningen; b)  de
samenstelling van de kascommissie 2022 t.w. Rob
Linde en Paul van Bakel sr.; c) het concept
Huishoudelijk Reglement. 

Kijk de online ALV HIER terug
Presentatie ALV 9/3/2022 
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Volgende ALV: 29  juni 2022 

Hier vindt u documentatie van de ALV:

Aanpassing statuten 
Omdat het quorum voor goedkeuring van  de
aanpassing van de statuten op 9 maart niet is
gehaald, is op 4 april een extra  -online-
ledenvergadering georganiseerd. De daar
aanwezige 35 leden hebben unaniem akkoord
gegeven op de aanpassing. Als de akte van
aanpassing statuten bij de notaris is gepasseerd,
komt een digitale versie op de website. 

Weet waar u 29 juni op stemt!
Bereid u goed voor op de ALV van 29 juni. 
U vindt uitgebreide informatie over de nieuwe
pensioenregeling op apothekerspensioen.nl.
zoals filmpjes, webinars en nieuwsberichten. 
Heeft u vragen? Stel ze aan:
info@apothekerspensioen.nl

Keuze uitvoerder pensioenregeling 
Bij de keuze voor een nieuwe pensioenregeling hoort ook de keuze voor de uitvoerder van de
regeling.  Na een verdiepende inventarisatie heeft het bestuur van BPOA geconcludeerd dat op dit
moment SPOA de beste optie is voor uitvoering van de nieuwe pensioenregeling.

Invaren 
Over het wel of niet omzetten van de reeds
opgebouwde pensioenen naar het nieuwe
pensioenstelsel, het zogenaamde invaren,
wordt later in 2022 besloten. Dat komt omdat
de wetgeving over invaren nog niet duidelijk is.
Het besluit of we wel of niet gaan invaren is van
belang voor gepensioneerden, maar ook voor
actieve deelnemers  en slapers (gewezen
deelnemers).  

https://www.bpoa.nl/downloads/ledenvergadering-bpoa/
https://www.bpoa.nl/downloads/ledenvergadering-bpoa/
https://youtu.be/AJGDGuyLCdo



