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AGENDA

1. Opening & mededelingen
2. Verslag ALV 29 juni 2022
3. Stand van zaken Project Apothekerspensioen
4. Bestuurszaken

a. Begroting 2023
b. Benoemen leden kascommissie
c. Vacature 5e bestuurslid

5. Premie en opbouw 2023
6. Rondvraag & sluiting



Opening
1. Opening en mededelingen

2. Verslagen ALV's



2. Verslag ALV 29 juni 2022



Besproken onderwerpen:
1. Opening en mededelingen

2. Verslagen ALV 9 maart 2022 en 4 april 2022

3. Stand van zaken project Apothekerspensioen

4. Besluitvorming nieuwe pensioenregeling

5. Bestuurszaken
a. goedkeuring jaarverslag
b. vacature 5e bestuurslid

6. Rondvraag en sluiting

2. Verslag ALV 29 juni 2022



Scroll naar beneden om de poll in te vullen

Poll 1 

Gaat u akkoord met het verslag van de ALV d.d. 29 juni 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.



Waar staan we nu?

• De ALV van BPOA heeft in juni 2022 ingestemd met een nieuwe flexibele 
pensioenregeling;

• Volgende stap: keuze invaren bestaande pensioenen voorleggen aan ALV;
• Behandeling Wet- en regelgeving is vertraagd;
• Besluit bestuur BPOA: Voorstel invaren pas na goedkeuring Wet Toekomst 

Pensioenen aan leden voorleggen.



Vooruitblik

Na goedkeuring Wet Toekomst Pensioenen:

• Uitgebreide communicatie over voorstel invaren, o.a.: website, 
nieuwsbrief, films, webinars. 

• Stemming over voorstel in ALV (datum te bepalen)



Aanpassing huidige pensioenregeling
Bedrag ineens: bij aanvang pensioen tot 10% pensioenvermogen in één keer uitgekeerd.

• Start: 1 juli 2023 (gepland, maar onder voorbehoud)
• Bedrag is vrij te besteden
• Zorgvuldigheid is van belang:

o Bedrag gaat ten koste van hoogte pensioenuitkering
o Geen hoog/laag mogelijkheid
o Mogelijk gevolgen voor belasting/toeslagen/uitkering

o Alleen van toepassing op ouderdomspensioen



Vragen en antwoorden



4. Bestuurszaken
a. Begroting 2023

b. Benoemen leden kascommissie

c. Vacature 5e bestuurslid



4a Begroting 2023



Scroll naar beneden om de poll in te vullen

Poll 2

Gaat u akkoord met de begroting 2023?



4b Benoemen leden kascommissie

De kascommissie 
 controleert de rekening en verantwoording over het boekjaar; 
 brengt volgend jaar in de jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.

Er zijn geen nieuwe aanmeldingen

De huidige commissieleden zijn bereid om aan te blijven: Paul van Bakel, Rob Linde



Scroll naar beneden om de poll in te vullen

Poll 3

Gaat u akkoord met herbenoeming van de huidige leden van de 
kascommissie?



4c Vacature 5e bestuurslid

Uitbreiding bestuur met één persoon om de continuïteit te waarborgen

 een enthousiaste collega apotheker
 vergaderingen met bestuur, SPOA en ALV
 een zittingstermijn van minimaal vier jaar

Sollicitaties kunnen gestuurd worden naar info@bpoa.nl

mailto:info@bpoa.nl


5. Premie en opbouw 2023

 In 2023 blijft de premie hetzelfde als in 2022: 30,7% van de pensioengrondslag

 SPOA heeft laten weten dat bij deze premie een opbouw van 1,38% in 2023 

gerealiseerd kan worden

 De vaste jaarlijkse indexatie van 1,5% blijft gehandhaafd

 SPOA heeft in een recente nieuwsbrief gecommuniceerd dat er in 2022 en 2023 ook 

ruimte is voor een voorwaardelijke verhoging van 1,5%



6. Rondvraag & 
sluiting



Volgende ALV: 28 juni 2023

Hartelijk dank voor uw 
aanwezigheid
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