Factsheet
Over SPOA
De Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers (SPOA) is een beroepspensioenfonds opgericht op
30 d
 ecember 1971 voor de pensioenvoorziening van openbare apothekers. SPOA heeft als doelstelling om zorg te
dragen voor een pensioen voor alle openbare apothekers. Een goede opbouw van pensioen tegen een betaalbare
premie, een goed rendement en beheersbare kosten zijn daarbij van belang. SPOA voert de pensioenregeling uit zoals vastgelegd in de overeenkomst met BPOA, de Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers.
BPOA bepaalt de inhoud van de pensioenregeling.

Een beroepspensioenfonds
Een beroepspensioenfonds is een fonds voor één bepaalde beroepsgroep. Als voor een beroepsgroep een beroepspensioenregeling geldt, dan zijn alle beroepsgenoten wettelijk verplicht zich bij dat pensioenfonds aan te sluiten. In
Nederland kennen we 9 beroepspensioenfondsen, bijvoorbeeld voor huisartsen, dierenartsen, medisch specialisten
én apothekers.

Verplichtstelling
De pensioenregeling voor openbare apothekers is verplicht gesteld door het ministerie van Financiën op 8 mei 2015
voor de periode van 5 jaar. De pensioenregeling is bindend voor alle apothekers werkzaam in een openbare
apotheek.

Kerncijfers
2017

2016

2015

2014

2013

Totaal aantal deelnemers

5.340

5.230

5.149

5.014

4.940

Belegd vermogen (mrd €)

1,682

1,583

1,441

1,455

1,174

Toezeggingen aan deelnemers (mrd €)

1,678

1,695

1,524

1,409

1,165

Rendement (mln €)

100,8

156,8

-5,3

280

-12

Rendement in %

6,6

11,1

-0,1

23,9

-0,7

Ontvangen premies (mln €)

29

29

29

21

21

Uitbetaald aan pensioen (mln €)

34

33

31

31

31

Beleidsdekkingsgraad per ultimo jaar

100,4%

93,8

99,1

106,2

n.v.t.*

(*de beleidsdekkingsgraad wordt pas vanaf 1 januari 2014 vastgesteld)

Bestuur en organisatie
Het bestuur van SPOA bestaat uit zes bestuursleden en een aspirant-bestuurslid die uit de beroepsgroep komen en
één bestuurslid die geen apotheker is (Ronald Heijn):
Mariette van de Lustgraaf-Wielens

voorzitter

Fons Bakker

vicevoorzitter

Johannes Boelstra

penningmeester en secretaris

Ronald Heijn

plaatsvervangend penningmeester en secretaris

Elaine Lie-Kwie - ten Berge

bestuurslid

Bas Steffens

bestuurslid

Carolijn Huizinga

aspirant-bestuurslid

Raimond Siebesma

directeur

Commissies
Hetfondskentdriecommissiesvoordeuitwerkingvandiverseonderwerpenvoorhetbestuur.Indecommissies
zittenbestuursledenvanSPOAenallecommissieshebbeneenvasteadviseurmetspeciﬁekedeskundigheid.
Decommissiebeleggingenheefttevenseenexternedeskundigealslidvandecommissie.Commissiesbereiden
bestuursbesluitenvoor,hetbestuurbeslist.
• Depensioencommissie
• DecommissieBeleggingen
• DecommissieCommunicatie

Beloningsbeleid
Voordebestuursledenenledenvanhetverantwoordingsorgaaniseenvacatieregelingvantoepassing.
Bestuurdersontvangengeenbeloningvoorwerkzaamhedenuitgevoerddoorderdendieverbandhoudenmethet
bestuurvanSPOA.

Toezicht
SPOAstaatondertoezichtvan:
• Devisitatiecommissie(interntoezicht)
• Hetverantwoordingsorgaan
• Deexterneaccountant(Ernst&YoungAccountantsLLP,Eindhoven)
• Deadviserendactuaris(Sprenkels&Verschuren,Amsterdam)
• Decertiﬁcerendactuaris(TripleA-RiskFinanceCertiﬁcations,Amsterdam)
• DeNederlandscheBank
• DeAutoriteitFinanciëlemarkten
• Decertiﬁcerendactuaris(TripleA-RiskFinanceCertiﬁcations,Amsterdam)
• DeNederlandscheBank
• DeAutoriteitFinanciëlemarkten

Beleggingsbeleid
SPOAheefteenlangetermijnbeleggingsstrategieomeengoedrendementtebehalenopdeingelegdepremies.
Daarmeewordteenpensioenbereiktdatnaarverwachting2tot3keerzoveelisalsdeingelegdepremie.
Debeleggingenzijnondergebrachtbijinternationalevermogensbeheerders.
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