
Welkom
Webinar 

Vraag en antwoord 

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

Kijk hier het webinar terug

https://www.youtube.com/embed/EyKYdOgG82A


Programma

Enquête april 2021: 250 vragen en opmerkingen van leden.
Drie hoofdonderwerpen komen terug in de vragen:
• Over de transitie (BPOA)
• Over de pensioenuitvoering (SPOA)
• Over beleggen (SPOA)



Panel

Panel van bestuursleden en betrokken deskundigen
Namens BPOA: 
• Diederik Gombert, bestuurslid BPOA en openbaar apotheker
• Barend de Leijster, pensioendeskundige Ferm in Pensioenen, adviseur BPOA 

Namens SPOA:
• Patrick Dantuma, bestuurslid SPOA en openbaar apotheker
• Lonneke Thissen, actuaris Sprenkels & Verschuren, adviseur SPOA 



Vooraf

Stand van zaken transitie
• Resultaten enquête
• Onderzoek solidariteit of beleggingskeuzes
• Keuze leden voor nieuwe pensioenregeling in 2022

Doel webinar:

Goed inzicht in pensioen van groot belang voor weloverwogen keuze! 
Jullie vragen, onze antwoorden, toegelicht door bestuurders en deskundigen!



Transitie

Vraag 1: 
Is de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel verplicht?

Vraag 2:
Wat verandert er in het nieuwe stelsel?

Vraag 3: 
Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de solidaire premieregeling 
en de flexibele premieregeling?



Transitie: antwoorden vraag 2 en 3 (1)

https://apothekerspensioen.webinargeek.com/apothekerspensioen

Onderdeel bij BPOA Huidig pensioenstelsel Nieuwe pensioenstelsel
Wat wordt opgebouwd? Pensioenen Kapitaal, met indicatie van 

toekomstig pensioen
Uitgangspunt pensioenregeling Hoogte van het te bereiken 

pensioen
Hoogte van de in te leggen premie

Naam pensioenregeling Uitkeringsregeling • Solidaire premieregeling 
• Flexibele premieregeling

Beleggingskeuzes voor 
deelnemer? 

Niet Flexibele premieregeling 
wel beleggingskeuzes 

Solidaire premieregeling 
geen beleggingskeuzes

Pensioenuitkering Vast Flexibele premieregeling 
keuze aan deelnemer: vast of 
variabel

Solidaire premieregeling 
geen keuze aan deelnemer: altijd 
variabel



Transitie: antwoorden vraag 2 en 3 (2)

https://apothekerspensioen.webinargeek.com/apothekerspensioen

Onderdeel bij BPOA Huidig pensioenstelsel Nieuwe pensioenstelsel
Verhoging/verlaging Verhoging van pensioen

Vaste verhoging tot 
pensioendatum

Voorwaardelijke verhoging voor 
en na pensioendatum

Verlaging van pensioen 
Uiterste maatregel

Verhoging/verlaging van kapitaal
Afhankelijk van behaald rendement
Flexibele premieregeling individueel 
beleggingsrendement tot 
pensioendatum, daarna collectief 
beleggingsrendement
Solidaire premieregeling
Collectief beleggingsrendement

Financiële positie Graadmeter: de dekkingsgraad Geen dekkingsgraad: alle middelen 
worden gebruikt, echter:
Flexibele premieregeling 
Optioneel: reserve om schokken 
verzekeringsrisico’s te dempen 
Solidaire premieregeling
Solidariteitsreserve om schokken te 
dempen

Wettelijke basis Pensioenwet Conceptwetgeving, in 2022 naar 
Parlement



Transitie

Vraag 4:
Wat gebeurt er met de opgebouwde pensioenen?
• Actieven
• Gepensioneerden
• Gewezen deelnemers 

Vraag 5:
Wat gebeurt er met het nabestaandenpensioen?
(partnerpensioen en wezenpensioen)



Transitie

Vraag 6: 
Wat zijn de vooruitzichten in het nieuwe pensioenstelsel
• Bij solidaire premieregeling?
• Bij flexibele premieregeling?

Vraag 7: 
Wanneer en hoe bepalen we de keuze voor een uitvoerder?



Panelswitch
Diederik en Barend maken plaats voor Patrick en Lonneke 



Pensioenuitvoering
Bestuur

Vraag 8:
Wat betekent het nieuwe pensioenstelsel voor het bestuur van SPOA?
a) Hoe zorgt het bestuur van SPOA voor voldoende deskundigheid bij 

de uitvoering van haar taken?
b) Hoe bereidt SPOA zich voor op de uitvoering van het nieuwe 

pensioenstelsel?
c) Hoe houdt SPOA rekening met de verschillende belangen

(actief /gepensioneerd, loondienst / zelfstandigen)?



Pensioenuitvoering
Pensioenpremie

Vraag 9:
Wat verandert er qua premie?
a) Verandert pensioenpremie?
b) Wat is het effect van het afschaffen van de doorsneepremie?
c) Is pensioen opbouwen bij SPOA duurder dan bij andere fondsen?

Pensioen Premie Rendement Solidariteitseffecten
Afhankelijk van contractkeuze



Pensioenuitvoering
Beleggingen

Vraag 10:
Wat verandert er qua beleggingen?
a) Waarom beleggen pensioenfondsen?
b) Wat verandert er straks qua beleggingen en rendement?
c) Heb ik straks invloed op de beleggingen?

Pensioen Premie Rendement Solidariteitseffecten
Afhankelijk van contractkeuze



Pensioenuitvoering
Pensioenuitkering en ingangsdatum

Vraag 11:
Hoe ziet uw pensioenuitkering er straks uit?
a) Inzicht in persoonlijk pensioenkapitaal, pensioenambitie en 

pensioen in verwacht scenario en als het mee of tegen zit
b) Invloed op de ingangsdatum en hoogte van uw pensioen
c) Wordt mijn pensioen straks verhoogd? 

Pensioen Premie Rendement Solidariteitseffecten
Afhankelijk van contractkeuze



Afronding

Mocht uw vraag nog niet behandeld zijn, dan ontvangt u van ons een 
antwoord per e-mail.

Voor meer vragen over beleggen nodigen wij u van harte uit om deel te 
nemen aan het volgende webinar. U ontvangt hiervoor binnenkort een 
uitnodiging.



Dank voor uw deelname!
Webinar 

Vraag en antwoord Apothekerspensioen




