
NOG EVEN GEDULD ALSTUBLIEFT, 

HET WEBINAR BEGINT BIJNA

Tips:

� Aanbevolen webbrowser: Google Chrome.

� Zorg voor stabiele internet / WIFI verbinding.

� Gebruik de chatfunctie voor vragen.

� Ongewild uitgelogd? Meld u dan weer 
opnieuw aan via de link in uw email.



BPOA
Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers

Algemene Ledenvergadering 25 november 2020

WELKOM



AGENDA

1. Opening & mededelingen

2. Verslag ALV 23-6-2020 
3. Goedkeuring financiële paragraaf jaarverslag 2019 (ter vaststelling)

4. Vaststelling begroting
5. Premie & opbouw 2021

Pauze 15 minuten  

6. Route richting nieuwe pensioenstelsel
7. Bestuurszaken 

8. Rondvraag & sluiting



Opening
1. Opening en mededelingen

2. Verslag ALV 23-6-2020



2. Verslag ALV 23-6-2020



Besproken onderwerpen:
1. Opening en mededelingen

2. Verslag ALV 27-11-2019 

3. Benoeming kascommissie

4. Jaarverslag BPOA 2019

5. Uitkomsten ledenenquête BPOA

6. Actuele stand van zaken uitwerking pensioenakkoord

7. Stappen naar aanleiding van uitkomsten enquête

8. Bestuurszaken

9. Rondvraag en sluiting

2. Verslag ALV 23-6-2020



Scroll naar beneden 
om de poll in te vullen

Poll 1: 
Verslag ALV, voldoende informatie?





3. Goedkeuring
Goedkeuring financiële paragraaf 
jaarverslag 2019 BPOA (ter vaststelling)

Positief advies kascommissie
t.a.v. financiële paragraaf.

Aandachtspunten t.a.v. 
verslaglegging en 
bestuursondersteuning.

o Vanaf 2020 boekhoudprogramma
o Evaluatie en gesprekken 

bestuursondersteuning begin 2021



Scroll naar beneden 
om de poll in te vullen

Poll 2: 
Goedkeuring financiële paragraaf 
Jaarverslag 2019





4. Begroting
Vaststelling begroting 2021

• Begrotingsvoorstel aan de leden: 
o Eerst instemming penningmeester 

SPOA, daarna voorstel leden BPOA
• Begroot voor 2021: 

o € 180.000 (2020: € 180.000)



Scroll naar beneden 
om de poll in te vullen

Poll 3: 
Goedkeuring begroting 2021





5. Premie & 
opbouw 2021



Besluit 27-11-19 voor 2020 e.v.

Besluit leden BPOA 27-11-2019:
� Voorkomen dat opbouw sterk omlaag gaat

� Sterke premiestijging in 1 keer voorkomen

� Vanaf 2020 drie jaar een premiestijging van 2%

� Prijs van pensioen wordt hoger door:
oNieuwe rekengrondslagen 2021
oDalende rente



Wat beïnvloedt de prijs van pensioen?

�Dalende marktrente:
Hierdoor is er meer geld nodig voor uw toekomstige pensioen.

�Nieuwe richtlijn voor rendementsverwachting:
Er is een bijstelling voor het maximaal aan te houden 
rendement in de premie. Daardoor is meer premie nodig voor 
hetzelfde pensioen.



2021: zelfde pensioenopbouw als 2020

Pensioen-
premie

Pensioen-
opbouw

Vaste indexatie 
pensioen

2020 26,7% 0,90% 1,5%

2021 28,7% 0,90% 1,5%

2022 30,7% n.t.b. 1,5%

�2019: besluit over hoogte van premie;

�Hiermee kan een opbouw van 0,9% gerealiseerd worden (+ 1,5% indexatie)



WE NEMEN EVEN PAUZE 
TOT OVER 15 MINUTEN



6. Route
Richting het nieuwe pensioenstelsel



Stip op de horizon

Nieuwe pensioenregeling voor openbaar apothekers 
binnen de  kaders van het nieuwe pensioenstelsel

o Webinar 23/6/2020 terugkijken
o Presentatie 23/6/2020 via downloads website 

(pagina 33 t/m 41)



Route naar nieuwe regeling

Gezamenlijk plan van aanpak SPOA-BPOA
o Streven: ingang nieuwe regeling per 1-1-2024

o Projectmanager: Dick Vis

o 3 fases:

1. Oriëntatie

2. Besluitvorming

3. Uitvoering



Fasegewijze aanpak

Oriëntatiefase (2021)

Onderzoek naar wensen en behoeftes bij de 
openbaar apotheker ten aanzien van de nieuwe 
regeling en hoeveel individuele keuzevrijheid 
gewenst is. 

Meegenomen wordt hoeveel risico de openbaar 
apotheker bereid is te lopen bij de opbouw van 
zijn/haar pensioenkapitaal. 

Besluitvormingsfase (2022 – 1/7/2023)
In de ALV wordt aan de leden voorgelegd een 
besluit te nemen over de nieuwe regeling en de 
overgangsmaatregelen die erbij horen. 

Implementatiefase (1/7/2023 – 2024)
Communicatie naar de openbaar apotheker  over 
de nieuwe regeling; 
inrichten van de pensioenadministratie.



Hoe kunnen wij u bereiken?

Bestuur BPOA krijgt graag zoveel mogelijk input van apothekers
� Via webinars?
� Via enquête?
� Via korte polls in een digitale nieuwsbrief?
� Vormen van een klankbordgroep?
� Aansluiten bij bestaande meetings in de regio?
� ….?

� Ideeën zijn welkom op info@bpoa.nl! 

mailto:info@bpoa.nl


Scroll naar beneden 
om de poll in te vullen

Poll 4: 
Hoe kunnen wij u bereiken?



7. Bestuurs
zaken



Herbenoemingen bij SPOA

1. Herbenoeming Mariëtte van de Lustgraaf als bestuurslid SPOA

2. Herbenoeming Chris Heerkens als lid verantwoordingsorgaan SPOA



Herbenoemingen bij BPOA

1. Herbenoeming Roelf Jan Dijkhuizen als bestuurslid BPOA



Scroll naar beneden 
om de poll in te vullen

Poll 5: 
Gaat u akkoord met de herbenoeming 
van bestuurslid Roelf Jan Dijkhuizen?



Benoeming kascommissie 2020

Voorstel samenstelling kascommissie die oordeel 
geeft over jaarrekening 2020:

• Jan van Amelsfoort
• Paul  Yoe



Scroll naar beneden 
om de poll in te vullen

Poll 6: 
Gaat u akkoord met de samenstelling 
kascommissie 2020?





Versterking bestuur BPOA gezocht!

Profiel 5e bestuurslid
� Affiniteit met pensioenzaken
� Bereidheid kennis te vergroten
� Onafhankelijke mening
� Aantoonbare bestuurlijke ervaring 
� Bereid minimaal 3 jaar bestuurder te zijn

Interesse? Meer informatie ? Mail naar info@BPOA.nl

mailto:info@BPOA.nl


8. Rondvraag & 
sluiting



BPOA
Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers

Algemene Ledenvergadering 25 november 2020

Hartelijk dank 
voor uw aanwezigheid


