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 uitvoering van de pensioenregeling t egen een
betaalbare premie, een goed rendement en beheersbare kosten zijn daarbij van belang. SPOA voert de pensioen
regeling 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 beroeps
pensioenregeling 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 werkzaam in de openbare apotheek.

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

Kerncijfers
2018

2017

2016

2015

2014

Totaal aantal deelnemers

5.440

5.340

5.230

5.149

5.014

Belegd vermogen (mrd €)

1,576

1,682

1,583

1,441

1,455

Toezeggingen aan deelnemers (mrd €)

1,729

1,678

1,695

1,524

1,409

Rendement (mln €)

-61,7

100,8

156,8

-5,3

280

Rendement in %

-3,40

6,6

11,1

-0,1

23,9

Ontvangen premies (mln €)

32

29

29

29

21

Uitbetaald aan pensioen (mln €)

36

34

33

31

31

Beleidsdekkingsgraad per ultimo jaar

100,0%

100,4%

93,8%

99,1%

106,2%

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

voorzitter

Johannes Boelstra

penningmeester en secretaris

Ronald Heijn

bestuurslid

Elaine Lie-Kwie - ten Berge

bestuurslid

Bas Steffens

bestuurslid

Carolijn Huizinga-Arp

bestuurslid

Commissies
Het fonds kent drie commissies voor de uitwerking van diverse onderwerpen voor het bestuur. In de commissies
zitten bestuursleden van SPOA en alle commissies hebben een vaste adviseur met specifieke deskundigheid.
De commissie beleggingen heeft tevens een externe deskundige als lid van de commissie. Commissies bereiden
bestuursbesluiten voor, het bestuur beslist.
• De pensioencommissie
• De beleggingscommissie
• De communicatiecommissie

Toezicht
SPOA staat onder toezicht van:
• De visitatiecommissie (intern toezicht)
• Het verantwoordingsorgaan
• De externe accountant (Ernst & Young Accountants LLP, Eindhoven)
• De adviserend actuaris (Sprenkels & Verschuren, Amsterdam)
• De certificerend actuaris (Triple A - Risk Finance Certifications, Amsterdam)
• De Nederlandsche Bank
• De Autoriteit Financiële markten

Beloningsbeleid
Voor de bestuursleden en leden van het verantwoordingsorgaan is een vacatieregeling van toepassing.
Bestuurders ontvangen geen beloning voor werkzaamheden uitgevoerd door derden die verband houden met het
bestuur van SPOA.

Beleggingsbeleid
SPOA heeft een lange termijn beleggingsstrategie om een goed rendement te behalen op de ingelegde premies.
De beleggingen moeten in lijn zijn met de risicohouding van de deelnemers van SPOA en is afgestemd met BPOA en
het verantwoordingsorgaan. D
 aarmee wordt een pensioen bereikt dat naar verwachting 2 tot 3 keer zoveel is als de
ingelegde premie. De beleggingen zijn ondergebracht bij internationale vermogensbeheerders.

Ontwikkeling dekkingsgraad SPOA

