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AGENDA

1. Opening & mededelingen
2. Verslag ALV 9-03-2022 en 04-04-2022
3. Stand van zaken Project Apothekerspensioen
4. Besluitvorming nieuwe pensioenregeling
5. Bestuurszaken

1.Goedkeuring jaarverslag 2021
2.Vacature 5e bestuurslid

6. Rondvraag & sluiting



Opening
1. Opening en mededelingen

2. Verslagen ALV's



2. Verslag ALV 09-03-2022



Besproken onderwerpen:
1. Opening en mededelingen

2. Verslag ALV 24-11-2021

3. Hoofdlijnen Flexibele pensioenregeling

4. Aanpassing statuten

5. Bestuurszaken

6. Rondvraag en sluiting

2. Verslag ALV 09-03-2022



Scroll naar beneden om de poll in te vullen

Poll 1 

Gaat u akkoord met het verslag van de ALV dd. 09-03-2022?



Besproken onderwerpen:
1. Opening en mededelingen

2. Aanpassing statuten

3. Rondvraag en sluiting

2. Verslag ALV 04-04-2022



Scroll naar beneden om de poll in te vullen

Poll 2

Gaat u akkoord met het verslag van de ALV dd. 04-04-2022?



3. Apothekers-
pensioen
Stand van zaken Project 
Apothekerspensioen



in een nieuw pensioenstelsel

Pensioenregeling apothekers

BPOA en SPOA werken binnen het project Apothekerspensioen samen aan de overgang 
naar het nieuwe pensioenstelsel.



Aanleiding project apothekerspensioen
Wet Toekomst Pensioenen: verwachte ingang 1 januari 2023

• De huidige pensioenregeling voor apothekers kan niet 
gehandhaafd blijven.

Wettelijke termijn: uiterlijk 1 januari 2027
• Huidige pensioenafspraken aanpassen aan het nieuwe 

pensioenstelsel uiterlijk 1 januari 2027. 



Wat gaan we vandaag doen?

• Actieve leden van BPOA stemmen over het voorstel voor de nieuwe
pensioenregeling

• Gaat alleen over de nieuwe opbouw
• In november volgt een besluit over het 'invaren' van de opgebouwde

pensioenen



Voorstel flexibele premieregeling

Onderdelen
1. Premie (blijft gelijk) 
2. Pensioengevend inkomen (gaat omhoog)
3. Nabestaandenpensioen
4. Solidariteit en beleggingskeuzes

Uitvoering door SPOA



Premie

Pensioenpremie blijft ongewijzigd: 30,7% van de pensioengrondslag.



Pensioengevend inkomen

• Het pensioengevend inkomen wordt verhoogd naar het fiscaal 
maximum (ongeveer € 115.000,- in 2022)

• Mogelijkheid beperking pensioengevend inkomen tot 80% van het 
fiscaal maximum (ongeveer 92.000)

• Voorbehoud van toetsing wetgeving en uitvoerbaarheid



Goed pensioen voor uw nabestaanden
Overlijden voor pensionering
• Op verzekeringsbasis: percentage van pensioengevend inkomen
• Fiscaal maximale dekking

o 50% van uw pensioengevend inkomen voor uw eventuele partner
o 20% van uw pensioengevend inkomen voor uw eventuele kinderen (tot 25 jaar)

Overlijden na pensionering
• Gedekt vanuit persoonlijk pensioenvermogen
• Ruil bij pensionering van ouderdomspensioen naar partnerpensioen mogelijk

Geen verzekering tijdelijk partnerpensioen
• Extra partnerpensioen tot ingang AOW-uitkering partner zit niet in de pensioenregeling



Solidariteit in de regeling
Welke risico’s delen wij met elkaar?
• Met alle deelnemers van SPOA
o Microlanglevenrisico: het risico dat u langer leeft dan verwacht
o Macrolanglevenrisico: het risico dat de levensverwachting stijgt
o Overlijdensrisico -> nabestaandenpensioen

• Met actieven
o Arbeidsongeschiktheidsrisico -> premievrijstelling

Welke risico’s delen wij niet met elkaar?
• Beleggingsrisico



Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Blijft hetzelfde in de nieuwe regeling

Bij arbeidsongeschiktheid is er een premievrijstelling voor de periode van uw 
arbeidsongeschiktheid. De opbouw van uw pensioenvermogen wordt voortgezet 
zonder dat u zelf uw premie hoeft af te dragen. De voorwaarden zijn gelijk aan de 
huidige regeling. 



Beleggingskeuzes 
De opbouwfase: u kunt kiezen tussen verschillende 
risicoprofielen
• Uw premie wordt leeftijdsafhankelijk belegd
• Keuze voor een defensief, een neutraal of een offensief risicoprofiel
• De profielen zijn gebaseerd op het risicobereidheidsonderzoek
• Geen keuze? Dan beleggen in neutraal profiel



Pensioenverwachting 28-jarige deelnemer 

Het gemiddeld inkomen is € 60.000,- Verwacht pensioen bij volledige opbouw (40 jaar) in reële getallen (exclusief 
AOW): toekomstige inflatie is verwerkt.



Uitvoering door SPOA

SPOA uitvoerder van nieuwe regeling

• Vergelijkend onderzoek door BPOA:
o Mogelijke alternatieven niet aantrekkelijker dan het beroepspensioenfonds. 

• Transitie nieuw pensioenstelsel is ingrijpend: 
o Wisselen uitvoeringsvorm (dubbele transitie) is gecompliceerd. Risico’s zijn dan groot. 



Vragen en antwoorden



4. Besluitvorming 
nieuwe 
pensioenregeling



Voorstel flexibele premieregeling

Onderdelen
1. Premie (blijft gelijk) 
2. Pensioengevend inkomen (gaat omhoog)
3. Nabestaandenpensioen
4. Solidariteit en beleggingskeuzes

Uitvoering door SPOA



Scroll naar beneden om de poll in te vullen

Poll 3

Gaat u akkoord met het voorstel voor de flexibele premieregeling?



5. Bestuurs
zaken
1. Vaststelling jaarverslag 2021 BPOA

2. Vacature 5e bestuurslid



Voorwoord
1. Bestuursactiviteiten in 2021

2. Missie, Visie, Strategie

3. Vooruitblik: Project Apothekerspensioen

4. Financiën

5.1. Jaarverslag 2021: Inhoud



5.1 Jaarverslag 2021: Financiën
2020 2021

Omschrijving Uitgaven Uitgaven

Representatie en verteer 142,18

Bankkosten 110,24 205,39

Kilometervergoeding 129,78 475,11

Drukwerk, porti en vrachten 6.829,38 3.191,20

Telefoon en internet 2.447,23 3.176,28

Overige kantoorkosten 382,80 4.089,78

Accountants- en administratiekosten 970,92 2.927,10

Bestuurskosten *) 27.290,52 31.667,24

Ondersteuning Bestuur **) 77.621,39 92.447,26

Reistijd 1.061,57

Project nieuwe regeling 82.599,98

Eindresultaat -115.924,44 -221.840,91

*) Voor een betere vergelijking zijn de kosten voor de ondersteuning bestuur en het secretariaat in dit 
overzicht samengeteld  
**) Voor een betere vergelijking zijn de bestuurskosten en de kosten voor de bestuursvergaderingen in 
dit overzicht samengeteld  



Scroll naar beneden om de poll in te vullen

Poll 4

Gaat u akkoord met de vaststelling van het jaarverslag 2021?



5.2 Vacature 5e bestuurslid

Het bestuur van BPOA heeft het voornemen, om de continuïteit te waarborgen, om met één 
persoon uit te breiden.

 We kunnen inmiddels uit ervaring spreken, dat het pensioen naast natuurlijk een zeer belangrijk 
onderwerp, ook een ontzettend boeiende en interessante bestuurlijke omgeving is!

 Wij zijn daarom op zoek naar een enthousiaste collega apotheker (ondernemer of in loondienst) die:
 Interesse heeft in het onderwerp pensioen;
 Bereid is die kennis verder te vergroten (BPOA helpt hierbij);
 In staat is een onafhankelijke mening te vormen over de pensioenvraagstukken;
 Deelneemt aan de maandelijkse (online) bestuursvergaderingen, de periodieke vergaderingen met 

het bestuur van SPOA en de algemene ledenvergaderingen (tweemaal per jaar);
 Een zittingstermijn van minimaal vier jaar wil aangaan (met de mogelijkheid tot tweemaal 

verlenging met vier jaar);

 Sollicitaties kunnen gestuurd worden naar info@bpoa.nl

mailto:info@bpoa.nl


Vacature Verantwoordingsorgaan SPOA

 In het verantwoordingsorgaan van SPOA komt een vacature

 Jolanda Bezemer, voorzitter van het VO, licht toe



6. Rondvraag & 
sluiting



Volgende ALV: 23 november 2022

Hartelijk dank voor uw 
aanwezigheid
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