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BPOA ZICHTBAAR IN HET LAND 

 
    BPOA geeft uitleg over de pensioenregeling en beantwoordt vragen 

 
Tijdens de algemene ledenvergaderingen van november 2016 heeft BPOA aangekondigd meer 
het land in te trekken. De bedoeling hiervan is om rechtstreeks van de openbare apothekers te 
horen wat onduidelijkheden zijn over de pensioenregeling en wat er leeft over het onderwerp 
pensioen. KNMP was graag bereid om aansluitend aan haar districtsledenbijeenkomsten in mei 
en juni 2017 aan BPOA het woord te geven. Bestuursleden van SPOA waren ook steeds 
aanwezig om vragen te beantwoorden.  
 
In de maanden mei en juni is BPOA samen met  
SPOA aanwezig geweest op alle acht 
districtsledenbijeenkomsten van KNMP om 
uitleg te geven over de pensioenregeling en 
vragen te beantwoorden. Uit de evaluaties is 
gebleken dat de aanwezigen dit zeer op prijs 
hebben gesteld.  
 
De onderwerpen die aan de orde zijn geweest: 
• De rolverdeling tussen BPOA en SPOA. 
• Hoe ziet de huidige pensioenregeling eruit? 
• Uitleg over de hoogte van de premie, 

inclusief een vergelijking met de premie bij 
andere pensioenregelingen. 

• Uitleg over de dekkingsgraad. 
• Hoe zwaar een goed rendement weegt bij 

de financiering van de regeling. 
• Het belang van gezamenlijke, collectieve 

pensioenregeling. 
• Het belang van lidmaatschap BPOA. 

  
Bij de uitleg over de pensioenregeling is 
ingegaan op de financierbaarheid van de 
pensioenregeling, een jaarlijks terugkerend 
thema. BPOA en SPOA vonden deze sessies 
een groot succes. Ook KNMP is er 
enthousiast over. Al met al aanleiding om hier 
vervolg aan te geven. 
 
Mocht u er behoefte aan hebben dat het 
bestuur van BPOA ook in uw regio langskomt, 
kunt u dit aangeven via info@bpoa.nl. Voor 
een sessie over de uitvoering van de 
pensioenregeling kunt u SPOA vragen om dit 
te verzorgen. U kunt dit melden door een mail 
te sturen naar spoa@azl.eu.   

Leden keuren jaarverslag over 2016 goed in de ALV van 22 juni 
 
Een andere succesvolle bijeenkomst van BPOA is de ledenvergadering van 22 juni 2017 
geweest, gehouden in Hotel Mitland te Utrecht. Een goede opkomst met veel interactie. Op het 
programma stonden de goedkeuring van het jaarverslag van BPOA over 2016 en een 
terugkoppeling van de hierboven gemelde bijeenkomsten, aansluitend aan de 
districtsledenbijeenkomsten van KNMP.  
 
Verder was het bestuur van SPOA uitgenodigd 
om het jaarverslag van SPOA over 2016 toe te 
lichten en uitleg te geven over de financiële 
situatie bij pensioenfondsen in Nederland.  
 
Dat laatste heeft Ronald Heijn, bestuurslid SPOA 
met een grote kennis van financiële instellingen, 
op zeer interactieve wijze ingevuld. De 
aanwezigen konden via de mobieltjes hun reactie 
geven op prikkelende vragen. Gevolg: een 
levendige discussie met goede beknopte uitleg  

van Ronald Heijn. 
 
Ook uitkeringsgerechtigden, die als nabestaanden 
aan SPOA verbonden zijn, waren deze keer door 
BPOA uitgenodigd om aanwezig te zijn. Het stemt 
het bestuur van BPOA tot grote tevredenheid dat 
hieraan gehoor is gegeven. Ook voor deze 
mensen is het, hoewel geen stemrecht, wel van 
belang om ontwikkelingen te kunnen volgen.  
De presentatie van de ALV van 22 juni 2017 is te 
vinden op de site http://www.bpoa.nl/downloads/.   
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Een toereikende premie in 2018? 
 
Jaarlijks toetst SPOA of de premie van 22,7% nog voldoende is om de opbouw van nieuwe 
pensioenaanspraken mee te financieren. Ook in 2017 wordt beoordeeld of de premie over 2018 
toereikend is. Het tijdspad om tot een beslissing hierover te komen ziet er als volgt uit: 
• Naar aanleiding van de stand van de rente en de dekkingsgraad per 30/9/2017 wordt door 

SPOA op voorlopige basis aangegeven of aanpassing van de premie en/of het 
opbouwpercentage van 1,3% nodig is.  

• 30/9 – 31/12: communicatie binnen de beroepsgroep. Indien een aanpassing nodig blijkt te zijn 
wordt aan de leden voorgelegd welke richting zal worden aangehouden (aanpassing van 
premie en/of opbouwpercentage). 

• Op basis van de stand (rente, dekkingsgraad) per 31/12/2017 wordt het nieuwe 
opbouwpercentage en/of premie o.b.v. de door de leden gekozen richting voor 2018 
vastgesteld. 

We houden u op de hoogte! 
 
Het onderwerp van de premie voor 2018 wordt tijdens de volgende ledenvergadering aan de leden 
voorgelegd. Het is dan ook zeer van belang dat u bij deze bijeenkomst aanwezig bent.  

 
 

Volgende ledenvergadering van BPOA 
 
De volgende ledenvergadering wordt gehouden in november of begin december. Zodra de datum 
bekend is wordt de datum in een extra digitaal bericht bekend gemaakt. U ontvangt uiteraard ook 
nog een schriftelijke uitnodiging.  
Zoals in het artikel hierboven genoemd wordt het onderwerp van de premie voor 2018 bij deze 
ledenvergadering aan de leden voorgelegd. Uw aanwezigheid is daarom van groot belang.  


