
Nieuwsbrief

Tot voor kort regelde u uw pensioenadministratie voor SPOA in 
het administratieportaal. Dit portaal was verouderd en niet erg 
 gebruiksvriendelijk. Daarom heeft pensioenuitvoerder AZL in 
samenwerking met SPOA een nieuw, gebruiksvriendelijk portaal 
ontwikkeld: Mijn Pensioenadministratie.

Omdat SPOA een beroeps pensioen
fonds is, bent u als deelnemer zelf 
verantwoordelijk voor uw pensioen
administratie. Tot nu toe deed u 
dit via het administratie portaal. 
Vanaf 29 juni 2021 regelt u uw 
 pensioenadministratie voor SPOA 
via Mijn Pensioenadministratie.   
 

Nieuwe functionaliteiten 
Mijn Pensioenadministratie is een 
gebruiksvriendelijk portaal, waarin 
u eenvoudig uw salarisgegevens en 
parttimepercentage kunt doorgeven. 
Nieuwe functionaliteiten zorgen 
ervoor dat u snel een totaaloverzicht 
hebt en geen acties vergeet: 

 z Dashboard 
Het dashboard geeft u snel 
een compleet beeld van uw 
 pensioenadministratie.

 z Actiegids 
De actiegids geeft u een seintje als 
u iets moet doen. Bijvoorbeeld als 
er een betaling nodig is of als er 
wijzigingen klaar staan in de ver
zendlijst. U kunt ook zelf een actie 
aanmaken, bijvoorbeeld als u niet 
wilt vergeten jaarlijks te controle
ren of uw salaris nog klopt. 

De volgende gegevens gaan 
vanzelf mee over
Uw salarisgegevens van de 
 afgelopen 8 jaar en uw  premie   
nota’s van de afgelopen 3 jaar gaan 
auto matisch over naar de nieuwe 
 omgeving. Uw gegevenshistorie kunt 
u na de overstapdatum nog 3 maan
den inzien via het administratie
portaal. Uw gegevenshistorie blijft 
natuurlijk wel beschikbaar bij AZL. 
Tip: maak een uitdraai van zaken die 
u graag voor uw eigen administratie 
wilt opslaan of archiveren.

Maak uw registratie in orde
Op 29 juni hebt u een brief 
 ont vangen met informatie over 
uw registratie. Zorg dat u zich zo 
snel mogelijk registreert in 
Mijn Pen sioenadministratie. Het 
liefst binnen 10 werkdagen. Met uw 
registratie kunnen we samen zorgen 
voor een correcte pensioenopbouw 
bij SPOA.
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Administratieportaal is vervangen door 

 gebruiksvriendelijke ‘Mijn Pensioenadministratie’

Voordelen 
Mijn Pensioenadministratie

 ✓ Gebruiksvriendelijk
 ✓ Salarisgegevens eenvoudig  
doorgeven

 ✓ Compleet beeld in één oogopslag
 ✓ Actiegids als geheugensteuntje
 ✓ Zoveel mogelijk digitaal



Stichting Pensioenfonds 
Openbare Apothekers

Wilt u een  machtiging 
 afgeven?
Net zoals in het administratieportaal, kunt u ook 
in Mijn Pensioenadministratie iemand machtigen 
om uw administratie te regelen. Bijvoorbeeld 
een administratiekantoor of uw werkgever als u 
in loondienst werkt. Had u in het administratie
portaal al een machtiging geregeld? Dan moet 
u dat in Mijn Pensioenadministratie (eenmalig) 
opnieuw regelen. 

Voordat u een machtiging kunt afgeven, moet u eerst 
uw eigen registratie op Mijn Pensioenadministratie 
 afronden. Daarna doorloopt u de volgende stappen:
1. Ga in Mijn Pensioenadministratie rechtsboven naar 

Bedrijfsprofiel en kies voor Wijzigen administratie
kantoor.

2. Vul de naam en het KvKnummer in van de organisatie 
die u wilt machtigen en geef aan vanaf welke datum 
deze toegang mag hebben tot uw gegevens en inzage 
mag hebben tot uw gegevenshistorie. 

3. Informeer uw werkgever of administratiekantoor  
over Mijn Pensioenadministratie. Geef ook door 
dat een eHerkenningsmiddel op betrouwbaarheids
niveau EH3 nodig is om te kunnen inloggen in  
portal.mijnpensioenadministratie.nl/spoa. 
 
Bent u zelfstandig apotheker? Dan geldt voor u  
ook de volgende stap: 

4. Leg een (keten)machtiging voor uw administratie
kantoor vast. Bespreek met uw eHerkennings
leverancier wat hiervoor nodig is. 

 
Hebt u alle stappen afgerond? Dan kan uw  administratie  
kantoor of werkgever uw pensioen administratie 
 verzorgen. 

Mijn Pensioen-
administratie:  
hoe logt u in?
Hoe u inlogt in Mijn Pensioenadministratie is 
afhankelijk van het type apotheker dat u bent:

Bent u zelfstandig  apotheker? 
Dan logt u in met eHerkenning. 
 eHerkenning is een initiatief van de 
Rijksoverheid en is de digitale  inlog 
voor organisaties in de (semi)  publieke 
sector. Met eHerkenning kunt u veilig 
inloggen om online zaken te regelen.  

Om eHerkenning te kunnen aanvragen, hebt u een 
inschrijving bij de Kamer van Koophandel nodig. Als 
zelfstandig apotheker hebt u een KvKnummer gelieerd 
aan de apotheek. 

Bent u apotheker in  loondienst? 
Dan hebt u geen KvKnummer en kunt 
u niet inloggen met  eHerkenning. 
U kunt voorlopig inloggen met uw 
 emailadres en wachtwoord. Op termijn 
gaat u inloggen met uw DigiD.

Bij SPOA was niet bekend welke deel
nemers in loondienst zijn en dus niet beschikken over 
een KvKnummer gelieerd aan een apotheek. Daarom 
heeft SPOA een externe partij opdracht gegeven om  
KvKnummers te verzamelen. Op basis van die uit
komst hebt u een brief ontvangen over het inloggen 
met  eHerkenning of over het inloggen met emailadres 
en wachtwoord. Hebt u volgens u de verkeerde brief 
 ontvangen? Stuur dan een email naar spoapi@azl.eu. 
Wilt u inloggen met  eHerkenning? Vermeld in deze email 
dan ook uw KvKnummer (gelieerd aan de apotheek). 
Let op: als u zelfstandig apotheker bent is het voor u niet 
mogelijk om in te loggen met uw emailadres en wacht
woord. 

Uw premienota alleen nog digitaal
Tot nu toe kreeg u uw premienota per post en digitaal. 
Vanuit Mijn Pensioenadministratie krijgt u uw premie
nota’s alleen nog digitaal. U ontvangt een email als uw 
nota voor u klaar staat.

Stichting Pensioenfonds 
Openbare Apothekers

http://portal.mijnpensioenadministratie.nl/spoa


Bent u zelfstandig apotheker?
Regel een eHerkenningsmiddel 

op niveau EH3

Met eHerkenning kunt u veilig inloggen om online zaken met de 
overheid te regelen. U kunt eHerkenning bijvoorbeeld gebruiken 
bij de  Belastingdienst en het UWV. Als u inlogt met eHerkenning, 
weten  organisaties zeker dat u bent wie u zegt dat u bent én dat 
u mag doen wat u wilt doen. Het geeft u de extra zekerheid dat de 
site waar u inlogt betrouwbaar en veilig is.

Een inlogmiddel van eHerkenning is 
persoonsgebonden. Het middel zelf 
kan nooit worden gedeeld of over
gedragen. U bent vrij om te bepalen 
bij welke leverancier u een eHerken
ningsmiddel koopt. 

Betrouwbaarheidsniveau EH3
Houd in de selectie van een leveran
cier wel rekening met het betrouw
baarheidsniveau. eHerkenning is er 
in 5 betrouwbaarheidsniveaus.Hoe 
hoger, hoe meer gevoelige infor
matie u kunt uitwisselen. Met een 
eHerkenningsmiddel van een hoger 
betrouwbaarheidsniveau kunt u al
tijd inloggen bij een dienst waarvoor 

een lager niveau vereist is. Anders
om kan dit niet. Voor het inloggen 
in Mijn Pensioen administratie heb u 
ten minste een eHerkenningsmiddel 
nodig op betrouwbaarheidsniveau 
EH3.

Upgraden of aanvragen
Beschikt u al over een eHerkennings
middel? Controleer dan of het 
betrouwbaarheidscriteria voldoet 
en zorg zo nodig voor een upgrade. 
Hebt u nog geen eHerkennings
middel? Vraag het dan aan bij een 
erkende leverancier. 
Bekijk hiervoor het stappenplan op 
www.eherkenning.nl. 

Dienst toevoegen
Bij de aanvraag kunt u aangeven dat 
u de dienst portal.mijnpensioen
administratie.nl van pensioen
uitvoeringsorganisatie AZL wil 
toevoegen. Beschikt u al over een 
eHerkenningsmiddel? Dan kunt 
u het toevoegen van deze dienst 
regelen met uw eHerkennings
leverancier.  

Hebt u vragen over eHerkenning? 
U vindt informatie op www.spoa.nl 
of kijk op www.eherkenning.nl. 

Bent u  apotheker 
in loondienst?
Log in met e-mailadres 

en wachtwoord

Als u geen KvKnummer hebt, kunt u 
geen  eHerkenning aanvragen. In de 
toekomst willen we ervoor zorgen dat u 
in Mijn Pensioen administratie kunt inlog
gen met uw  DigiD. Dat is nu technisch 
nog niet mogelijk. Daarom kunt u voorlopig 
inloggen met uw emailadres en wachtwoord. 
In de brief die u hebt ontvangen, leest u daar 
meer over. 
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Meer weten?  
Bekijk ook de  website  
en  filmpjes 

Op onze website www.spoa.nl vindt u  
meer informatie over Mijn Pensioen
administratie en het inloggen. Bekijk ook de 
filmpjes over machtigen en ketenmachtiging. 
Meer informatie over eHerkenning vindt u ook 
op www.eherkenning.nl. 

http://portal.mijnpensioenadministratie.nl
http://portal.mijnpensioenadministratie.nl
http://www.spoa.nl
http://www.eherkenning.nl
http://www.eherkenning.nl


Positieve ontwikkeling 
 dekkingsgraad SPOA 

 

De dekkingsgraad bij SPOA laat een positieve 
 ontwikkeling zien sinds september 2020. In maart steeg 
onze dekking boven de 100%. De actuele dekkingsgraad 
noteert eind mei 102,3%. Dat betekent dat SPOA voor 
elke € 100 aan toekomstige pensioenbetalingen € 102,30 
in kas heeft. 
 
Rente en rendement 
De belangrijkste oorzaak van de positieve ontwikkeling 
van de dekkingsgraad is de stijging van de rente in de 
afgelopen periode. Daarnaast waren de resultaten van 
onze beleggingen positief.

Meer weten over de dekkingsgraad? 
Ga naar spoa.nl. 
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 Deelnemersportaal:  
Mijn Pensioencijfers

Als apotheker werkt u bij SPOA met twee portalen. 
Voor uw pensioenadministratie werkt u vanaf nu met 
Mijn Pensioenadministratie. Het deelnemersportaal 
blijft ook gewoon bestaan. Dat noemen we voort
aan Mijn Pensioencijfers. U ziet hier bijvoorbeeld 
uw persoonlijke documenten, zoals uw jaarlijks 
 pensioenoverzicht. In Mijn Pensioencijfers logt u in 
met uw DigiD.

Project  Apothekerspensioen

Een nieuw pensioenstelsel betekent een omzet
ting van de huidige regeling naar een nieuwe 
pensioenregeling voor openbaar  apothekers. 
Voor deze belangrijke transitie hebben BPOA 
en SPOA de handen ineen geslagen in het project 
Apothekers pensioen. 
Voor het project is een nieuwe  website  gemaakt: 
www.apothekerspensioen.nl. Daar leest u het 
laatste nieuws over dit project, blogs door de 
voorzitters van BPOA en SPOA en filmpjes met 
meer informatie. 

scan de QR-code  

om naar de website  

te gaan
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Pensioenfonds 
Openbare Apothekers. Aan de inhoud kunt u geen rechten 
ontlenen.
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