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Weg naar nieuwe pensioenregeling van start met enquête en nieuwe 

projectwebsite 

Op 12 juni 2020 hebben het kabinet, werkgeversorganisaties en de vakbonden een akkoord 

bereikt over de uitwerking van een nieuw pensioenstelsel. De apothekers werkzaam in de 

openbare apotheek kiezen naar aanleiding hiervan in februari 2022 een nieuwe pensioenregeling. 

De weg naar deze keuze start met een enquête onder de leden van BPOA en een projectwebsite.  

Uw pensioen, uw toekomst! 

De keuze voor een nieuwe pensioenregeling is een traject met grote financiële belangen voor 

openbaar apothekers. BPOA en SPOA hebben daarom de handen ineengeslagen in het project 

'Apothekerspensioen'. Het streven is om vanaf 1 januari 2024 pensioen op te bouwen in een 

nieuwe pensioenregeling. Een regeling die past bij de beroepsgroep en die voldoet aan de eisen 

van het nieuwe pensioenstelsel. Om dat te kunnen realiseren, dienen de leden van BPOA op de 

Algemene ledenvergadering van februari 2022 een nieuwe pensioenregeling te kiezen. 

Enquête gericht op inzicht over de voorkeuren van openbaar apothekers 

Wij willen u als openbaar apotheker graag betrekken bij de komende keuzes. De uitvraag onder 

openbaar apothekers in april 2021 heeft als doel om inzicht te krijgen in de voorkeuren voor het 

soort pensioenregeling. De resultaten zullen worden gepresenteerd tijdens de ALV van BPOA in 

juni 2021. Vervolgens wordt de voorkeur voor de soort regeling in de tweede helft van het jaar 

verder uitgewerkt. Ook daarvoor zal weer een enquête worden gestuurd. Dit alles om een 

pensioenregeling te maken die bij de beroepsgroep past. Uiteindelijk zal in februari 2022 een 

keuze voor de nieuwe pensioenregeling worden voorgelegd aan de leden van BPOA. 

Voor de enquête werken we samen met onderzoeksbureau MWM2. Alle leden van BPOA 

ontvangen vandaag, morgen of overmorgen een uitnodiging om deel te nemen. Voor de toekomst 

van uw pensioen bevelen wij u van harte aan deel te nemen aan de enquête.  

Website Apothekerspensioen.nl 

Vanaf vandaag is ook de website Apothekerspensioen.nl live. Op deze site vindt u meer informatie 

over het project, zoals belangrijke keuzemomenten, voor- en nadelen van bepaalde keuzes en 

nieuws. De site dient ook als platform voor polls en enquêtes, en u vindt er de antwoorden op 

vragen die openbaar apothekers ons stellen. U bent van harte welkom op Apothekerspensioen.nl. 

 

  

http://apothekerspensioen.nl/


 
 

Project Apothekerspensioen      Nieuwsbrief 1, 15 april 2021 

Enquête 15 april van start: alleen leden BPOA nemen deel  

De komende periode onderzoekt BPOA hoe de nieuwe pensioenregeling voor openbaar 

apothekers eruit zou moeten zien. Op 15, 16 of 17 april ontvangen alleen BPOA-leden een digitale 

of schriftelijke uitnodiging om mee te doen aan de enquête. Bent u SPOA deelnemer maar nog 

geen BPOA lid? Meld u dan hier aan. Doe dat vóór 20 april zodat u nog mee kunt doen met de 

enquête.  

N.B. Ontvangt u nu al uitnodigingen voor de algemene ledenvergaderingen van BPOA? Dan kunt 

u er van uitgaan dat u al lid bent van BPOA. 

 

Belangrijke vraag voor gepensioneerden: wat gebeurt er met de bestaande 

pensioenen? 

Na de keuze voor een nieuwe pensioenregeling is de belangrijke vervolgvraag wat er gebeurt met 

de opgebouwde pensioenen. Blijven deze pensioenen achter in de huidige regeling of gaan deze 

pensioenen mee naar de nieuwe regeling. Dat laatste is het zogenaamde ‘invaren’. Deze vraag 

staat ook in 2022 op de agenda.  

Opgebouwde pensioenen meenemen? 

Bij invaren wordt het opgebouwde pensioen in de huidige regeling overgeheveld naar de nieuwe 

pensioenregeling (met de afspraken die daar gelden). Of we gaan invaren wordt pas later besloten. 

Voordat een weloverwogen keuze kan worden gemaakt, dienen de financiële voor- en nadelen 

voor iedereen goed duidelijk te zijn. Wel of niet invaren is een belangrijk en ingewikkeld vraagstuk. 

Hier komen we dan ook nog uitgebreid op terug.  

Keuze voor invaren in 2022 aan de orde 

Tot 1 januari 2024 blijven de openbaar apothekers pensioen opbouwen in de huidige 

pensioenregeling bij SPOA. Daarna gaat de nieuwe regeling van start. Wat er gebeurt met de 

opgebouwde pensioenen, kan pas worden bepaald als de nieuwe regeling en de regelgeving die 

van toepassing is, bekend zijn. Dat betekent dat besluitvorming op zijn vroegst in de loop van 2022 

plaatsvindt.    

Inspraak gepensioneerden 

Op welke manier actieven, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden inspraak hebben over 

wat er met de opgebouwde pensioenen gebeurt, moet nog bij wet worden vastgesteld. Naar 

verwachting gebeurt dit op 1 januari 2022. Op dit moment is daar nog niet veel over bekend. Zodra 

er meer duidelijk wordt, houden wij u via deze website op de hoogte. 

 

 

https://www.bpoa.nl/files/Aanmeldformulier_lidmaatschap_BPOA_011020161475508205.pdf
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Apothekerspensioen 

Apothekers zijn aanpakkers. Ontstaat er een probleem dan stropen we de mouwen op en zoeken 

we naar een oplossing. Dat blijkt niet alleen als de printer op de werkvloer vastloopt, maar ook nu 

openbaar apothekers en onze teams in het hele land zorginstellingen en huisartsen ondersteunen 

in de vaccinatiecampagne tegen COVID-19. Ik ben daar best trots op. 

Apothekers zijn ook graag ‘baas in eigen tent’. We willen autonomie bij de uitvoering van ons vak 

en de manier waarop we de apotheekorganisatie runnen. Ongeacht of je zelfstandig apotheker 

bent of in loondienst werkt. Daarom is het soms frustrerend als zorgverzekeraars of de overheid 

eenzijdig besluiten nemen die grote invloed hebben. Ik werk in een Menzis-gebied. Sinds vorige 

week is bekend dat we tot 1 juni de tijd krijgen voor het aanmelden van een regionaal 

inkoopcollectief. Dat wordt een hele uitdaging, maar gaat vast lukken dankzij de goede 

samenwerking met huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners. 

Hoe anders lijkt dat te zijn als het gaat om ons pensioen! Sinds ik bestuurslid ben van BPOA is het 

mijn ambitie om apothekers te betrekken bij hun pensioen. Ik heb gemerkt dat dat niet vanzelf 

gaat. Ergens begrijp ik wel dat pensioen wordt ervaren als oninteressant. Dat het nog heel ver weg 

is helpt daar niet aan mee. Of dat pensioen juist als een verloren zaak wordt gezien en dat het 

lastig voor te stellen is waarom het belangrijk is er tijd aan te besteden. En niet te vergeten: 

pensioen opbouwen bij SPOA is verplicht. Waarom zou je je daarin verdiepen? 

Alle collega’s die dit gevoel herkennen wil ik graag vertellen dat het juist nu voor jonge apothekers 

relevant is om zich uit te spreken, het gaat immers om jouw toekomst. Maar ook als de 

pensioendatum nadert zijn er belangrijke keuzes te maken. Pensioen gaat over solidariteit, over 

het delen van risico’s en over samen zorgen dat we van een (financieel) onbezorgde oude dag 

kunnen genieten. Als je je salaris nu belangrijk vindt, waarom zou je jouw pensioeninkomen dan 

geen aandacht geven? 

Maar bovenal gaat het om ONS pensioen. BPOA is niet voor niets een vereniging met leden, met 

een ledenvergadering waar besluiten worden genomen. Als openbaar apothekers hebben we het 

zelf voor het zeggen! ‘Hoe dan?’ vraag je je misschien af. Maak een begin door onze nieuwe 

website te bezoeken: www.apothekerspensioen.nl, daar is veel relevante informatie te vinden. En 

ik roep alle (oud-)apothekers op om de enquête in te vullen en aanwezig te zijn bij de online 

ledenvergadering op 23 juni. 

Annelien van Groningen 

 

Geen verlaging van uw pensioen in 2021  

Het is zeker: uw pensioen wordt in 2021 niet verlaagd. Dat heeft het bestuur van SPOA besloten. 

SPOA maakt hiermee gebruikt van de versoepelde regels van de overheid. Er was een reële kans 

dat we uw pensioen op 1 januari 2021 moesten verlagen. Volgens de officiële regels waaraan 

http://www.apothekerspensioen.nl/
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pensioenfondsen moeten voldoen, zou onze dekkingsgraad eind 2020 ten minste gelijk moeten 

zijn aan 104,2% om een verlaging te voorkomen. 

Versoepelde regels  

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze regels versoepeld. Dat heeft 

hij gedaan vanwege de afspraken om een nieuw pensioenstelsel in te voeren en de bijzondere 

economische omstandigheden. Pensioenen hoeven niet verlaagd te worden als de actuele 

dekkingsgraad op 31 december 2020 90% of hoger was. De actuele dekkingsgraad van SPOA was 

eind december 97,1%. Daarmee voldoet SPOA aan deze voorwaarde.  

Zorgvuldige belangenafweging  

SPOA heeft besloten om van de versoepeling gebruik te maken. Dat was een weloverwogen 

beslissing in overleg met het Verantwoordingsorgaan. Het bestuur heeft daarbij goed gekeken 

naar de effecten van wel of niet verlagen en welke groepen daarbij worden geraakt. Bepalend 

voor het besluit om gebruik te maken van de versoepeling, waren met name de volgende 

argumenten:  

• Als de dekkingsgraad lager is dan 100%, keren we meer uit dan we in kas hebben. Dat heeft 

een negatief effect op de dekkingsgraad. Maar dat effect is voor SPOA minimaal, te weten 

0,1%-punt op de dekkingsgraad in 2021. Dat betekent dat er vrijwel geen 

vermogensoverdracht plaatsvindt van actieven naar pensioengerechtigden. 

  

• Het doorvoeren van een verlaging brengt kosten en risico’s met zich mee. 

 

• Minister Koolmees heeft opgeroepen om in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel 

pensioenverlagingen zoveel mogelijk te vermijden. SPOA ziet geen reden om als één van de 

weinige pensioenfondsen een afwijkende koers te kiezen.  


