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In 1972, nu 50 jaar geleden, werd Pensioenfonds SPOA (eerst nog 
SPA) opgericht. Een nieuwe wet creëerde de mogelijkheid om een 
collectieve pensioenvoorziening op te zetten voor beroepsgenoten. 
Veel beroepsgroepen in de zorg maakten hier gebruik van. Ook 
onder de apothekers bestond destijds de behoefte om in  collectief 
verband een pensioenvoorziening te treffen. Deelname is in 1973 
bij wet verplicht gesteld. 50 jaar later beheert SPOA ongeveer 
2  miljard euro voor 5700 deelnemers en gepensioneerden.

50 jaar SPOA
Roerige tijden
In de afgelopen 50 jaar heeft het pensioenfonds 
menig storm  doorstaan. Niet alleen op het gebied 
van pensioenen is veel veranderd (denk  bijvoorbeeld 
aan de stijgende levensverwachting en daarmee de 
 pensioenleeftijd, of de VUT). Ook de beroepsgroep is 
totaal anders dan 50 jaar geleden, zoals Bart Smals in 
zijn interview aangeeft. 

Terug in de tijd
In 1978 was het pensioenfonds al goed op gang 
gekomen, getuige het  Financieel verslag dat 
op 1  december 1979 werd gepubliceerd in het 
 Pharmaceutisch Weekblad. In 1978 waren er 1120 
deelnemers en 256  gepensioneerden. De premie steeg 
dat jaar met 5% en de pensioenen werden verhoogd 
met 8,35%. 

Opmerkelijk: in 1978 bestond de mogelijkheid tot 
‘piepen’. Dat hield in dat apothekers met een inkomen 
van boven de ƒ 81.000,- over het meerdere een lagere 
pensioenpremie mochten afdragen. Het bestuur 
benadrukte hierbij dat dit ook zou leiden tot een lagere 
pensioenopbouw. 

 Bron: Pharmaceutisch Weekblad 1 dec. 1979



‘Verandering 
raakt onderlinge 
verbondenheid 
apothekers niet’

Ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan blikt SPOA dit jaar terug 
op 50 jaar pensioenuitvoering. Welke invloed heeft het pensioen-
fonds gehad op de beroepsgroep? Wat is er in die tijd allemaal 
veranderd? 

Tegelijkertijd komt de 50ste verjaardag van het pensioenfonds op 
een sleutelmoment. De transitie naar het nieuwe pensioenstelsel 
is immers aanstaande. Is het beroepspensioenfonds straks nog 
relevant? Welke toekomst heeft het apothekerspensioen? 

We spraken over deze onderwerpen met Bart Smals, apotheker, 
pensioenfondsbestuurder en pensioenwoordvoerder namens de 
VVD in de 2e kamer.

 z Apotheker in ’s-Gravenzande 
(2000 – 2019)

 z Gewezen deelnemer SPOA
 z Voormalig Bestuurslid PMA, 
VZA, KNMP

 z 2e Kamerlid VVD, portefeuille 
werken, geld verdienen 
en daarna (arbeidsmarkt, 
 pensioen, AOW)

Een jonge apotheker betrokken bij pensioen? 
‘Dat is min of meer toevallig zo gekomen. In 1997 ben 
ik  afgestudeerd en gestart als 2e apotheker in loon-
dienst en aangesloten bij SPOA natuurlijk. Loondienst 
heb ik 2 jaar gedaan. Daarna heb ik een eigen apotheek 
gekocht. Wat ik als  apotheker aan feed back terug kreeg 
van mijn omgeving vond ik van meet af aan belangrijk. Ik 
wilde flink actief zijn en van het een kwam het ander.’

‘Ik kwam in het departementsbestuur van de KNMP en 
werd  penningmeester. Vervolgens kwam er een vaca-
ture in het hoofdbestuur. In mijn ogen wel wat vroeg, 
maar toch gedaan. Mijn  voorganger Johannes Boelstra 

zei: als je  penningmeester wordt, dan moet je ook het 
 pensioenfonds voor  apotheekmedewerkers doen. En 
zo ben ik bij PMA terecht gekomen en in de pensioen-
wereld.’ 

Ik vind oprecht dat wij 

trots  mogen zijn op ons 

 pensioen stelsel.

Leestijd 8 minuten



‘Penningmeester was toen nog een functie die veel 
leek op een vorm van toezicht, maar ik vond het 
toch  meteen een uitdaging. Ik ben me meer en meer 
toe gaan  leggen op mijn taken als bestuurder. De 
 toetsing door De  Nederlandsche Bank kwam en ik 
ben  opleidingen gaan volgen. Ik werd bij PMA ook lid 
van de Beleggings commissie en daarvoor werd ik ook 
getoetst. Het was allemaal PMA overigens, voor SPOA 
heb ik nooit iets gedaan. Ik was bij SPOA deelnemer, 
nu  gewezen deel nemer. Ik had eigenlijk wel actief 
 deelnemer  willen  blijven, maar dat kon helaas niet. 
Ik ben geen  prakkiserend apotheker meer. Ik ben nog 
wel  geregistreerd, maar dat verloopt straks ook.’ 

‘Er was in die tijd veel te doen over de positie van 
 apothekers in de samenleving. En niet altijd positief. 
 Eigenlijk uit onvrede hierover ging ik de politiek in. Ik 
wilde iets doen. Eerst ben ik lang bestuurder geweest van 
een lokale afdeling van de VVD, daarna landelijk. Omdat 
de politiek steeds meer tijd ging kosten, ben ik in die 
periode gestopt bij PMA.’ 

‘In eerste instantie stond ik niet eens hoog genoeg op 
de lijst, maar uiteindelijk ben ik toch in de 2e Kamer 
 gekomen. Door positiewisselingen kreeg ik eigenlijk 
bij toeval een kans op een aantrekkelijke portefeuille 
met GGZ, pensioen en AOW. Uiteindelijk nu met 
 arbeidsmarkt, pensioen en AOW een dynamische en 
 aantrekkelijke portefeuille.’ 

‘Ik ben trouwens nog steeds het meest trots op wat ik 
heb kunnen doen als apotheker. Het opzetten van een 
eigen bedrijf is toch wel heel bijzonder. Wat ik gezien en 
geleerd heb is dat veel werkgevers alles doen voor hun 
personeel. Dat is je belangrijkste asset. Ik ben er heel blij 
mee.’

Wat betekent 50 jaar SPOA voor u?
‘Als ik terug kijk, zeker als apotheker, maar liever nog in 
bredere zin, dan vind ik oprecht dat wij trots mogen zijn 
op ons pensioenstelsel. Dat wij als werkgevers en werk-
nemers samen verantwoordelijk zijn voor het pensioen. 
Dat is goud waard. Een speciale en misschien wel unieke 
samenwerking. Dat moeten we koesteren. Misschien 
zien we het als te vanzelfsprekend. Maar stel nou, dat we 
deze afspraken niet hadden gemaakt met elkaar. Hoe 
zou het pensioen er dan uit hebben gezien?’ 

‘Het huidige pensioenstelsel is natuurlijk al oud. Het 
uitblijven van indexaties is een pijnlijk issue. De arbeids-
markt verandert snel. Er is steeds meer dynamiek nodig. 

Dat betekent dat het stelsel moet worden aangepast. 
Maar tegelijkertijd is het fundament echt goud waard. 
Dat moeten we juist niet willen veranderen.’

Ik ben nog het meest trots op 

wat ik heb kunnen doen als 

 apotheker.

‘SPOA is wat dat betreft ook wel een vreemde eend 
in de bijt. Het is een resultante van het stelsel dat 
we  hebben. Het debat gaat primair over de grote 
bedrijfstak pensioenfondsen. Beroepspensioen fondsen 
zitten  anders in elkaar. Maar daar zit toch ook veel 
 toegevoegde waarde. Ook de beroepspensioenfondsen 
als SPOA hebben toekomst.’

Toekomst voor SPOA
‘Het nieuwe stelsel vormt an sich geen belemmering 
en het is juist prima om met gelijkgestemden naar het 
pensioen toe te werken. Een gezamenlijk doel om na te 
streven. Niet alleen omdat de gezamenlijke kenmerken 
van de beroepsgroep terug te vinden zijn in de pensioen-
regeling, maar ook als vorm van verbondenheid. Dat de 
beroepsgroep verandert, met bijvoorbeeld steeds meer 
apothekers in loondienst, doet daar niets aan af. Die 
onderlinge verbondenheid blijft.’ 

‘Kijk, voor de consolidatie is ook wel iets te zeggen 
 geweest. Er was aan het begin van deze eeuw een 
noodzaak om te professionaliseren. Dus logisch dat 
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we de kleinere pensioenfondsen hebben samen-
gevoegd met grotere collectieven. Maar ik ben niet 
voor één groot pensioenfonds voor de BV Nederland. 
 Verbondenheid vind ik belangrijk. Een set gezamenlijke 
kenmerken,  opleiding, inkomensniveaus, afspraken met 
 stake holders. Maar ook collegialiteit en een gezamen-
lijke  aanpak van kwesties die spelen. Binnen bedrijven, 
 sectoren en beroepsgroepen is dat terug te vinden. 
En zo blijft ook de structuur van Bedrijfstakpensioen-
fondsen, ondernemingspensioenfondsen en beroeps-
pensioenfondsen bestaan.’

Waarom een nieuw stelsel?
‘De individualisering van de maatschappij verlangt dat 
de grote pensioenpot meer gedefinieerd wordt als 
 pensioenpotje per persoon. Dat past beter bij de huidige 
situatie, waarin het normaal en wenselijk is dat werk-
nemers regelmatig van baan verwisselen. Een pensioen-
afspraak over 40 jaar is dan onhandig. Verder zijn we 
op deze manier eindelijk af van die vermaledijde reken-
rente, die ervoor zorgt dat er al 10 jaar niet geïndexeerd 
wordt.’

‘Het is een behoorlijke operatie. Afschaffen van de 
doorsneepremie heeft bijvoorbeeld veel impact. Op dit 
moment betalen we de 1e twintig jaar te veel premie en 
de 2e 20 jaar te weinig. Daar is ooit voor gekozen om zo 
de jaarlijkse premiedruk beheersbaar te houden. Maar 
die disbalans is nu beknellend als je van baan wilt ver-
anderen. In het nieuwe stelsel krijg je dus voortaan je 
eigen opgebouwde kapitaaltje mee als je switcht. Daar-
mee krijgt het individu meer slagkracht. Dat is doorslag-
gevend in de discussie.’ 

‘Toch is het potje ook weer niet helemaal van jou. Want 
het vermogen blijft ondergebracht bij het pensioen-
fonds. Het langlevenrisico blijven we met elkaar delen.’ 

Beleggingen  blijven  

beleggingen.

‘En, beleggingen blijven beleggingen. Er verandert wat 
dat betreft weinig. Er komt straks een keuze risico/ 
rendement bij SPOA als ik de voortekenen goed lees, 
maar al met al maakt het niet zoveel uit. We gaan 
door het nieuwe stelsel niet meer rendement maken. 
De  rendementen zijn al heel behoorlijk. De meeste 
 particulieren beleggers halen niet het rendement van 
het pensioenfonds.’

‘Het is daarnaast in mijn ogen niet meer dan logisch 
dat apothekers naar een vorm van risicodeling zoeken, 
ondanks de voorlopige keuze voor de flexibele pensioen-
regeling. Het levert voor iedereen toch wat meer zeker-
heid op.’

Is er reden tot zorg?
‘Nee. We komen volgens mij goed uit deze transitie. Er 
gaat echt niemand met de zak geld vandoor. Hoe we 
gaan berekenen wat van wie is, wordt een lastige en 
complexe operatie. Maar in the end is het simpel. De 
boel wordt eerlijk verdeeld. Niemand hoeft daar bang 
voor te zijn. Ik verwacht ook dat de pensioenfondsen 
daar heel transparant in zullen zijn.’

‘Het wantrouwen dat je de laatste jaren wel ziet als 
het over pensioenen gaat, komt volgens mij door de 
 ondoorzichtigheid die nu bestaat. In het huidige  stelsel 
verschuift bijvoorbeeld voortdurend geld tussen de 
generaties. Dat is vaak slecht zichtbaar en moeilijk te 
doorgronden. In het nieuwe stelsel stopt dat.’

‘Die  ondoorzichtigheid nemen we weg en dat is echt een 
grote plus. Door de transparantie komt er veel meer 
nadruk te liggen op de voordelen van pensioen en ons 
pensioenstelsel.’

Neemt de complexiteit af? 
‘Ja, we hebben het echt complex gemaakt. Als  beginnend 
politicus riep ik vaak minder regels, minder regels. Ik 
weet inmiddels dat de praktijk weerbarstig is. Maar ik 
sta daar nog steeds achter. Zeker met het oog op het 
nieuwe stelsel. Als ik iets kan doen om het simpeler te 
maken, dan doe ik dat. Belangrijk is ook dat simpeler ook 
goedkoper is. Neem als voorbeeld het invaren. Daar zijn 
nu twee rekenmethodes voor in de maak. Ik zou er daar 
graag eentje van laten vallen. In het debat zal dit aan de 
orde komen.’

‘Deelnemers staan er sowieso niet alleen voor. De 
 politiek is er juist nu ook om de belangen van deelne-
mers te behartigen. Het is aan de politiek om alles in 
goede banen te leiden. Als het mis gaat met de Wet 
Toekomst  Pensioenen (WTP) voel ik me daar wel verant-
woordelijk voor.’

Is invaren een goed idee?
‘Deelnemers maken zich zorgen over invaren, met name 
gepensioneerden. Terecht. In het huidige stelsel zijn 
er voortdurend verschuivingen. De apothekers zeggen 
straks samen op een bepaald moment, een bepaalde 
dag, dit is het moment, en nu gaan we het verdelen. Dus 



dat moment is van groot belang. Iedereen moet dan wel 
even opletten. Ouderen en jongeren en zeker ook de 
middengroepen.’

Bij het invaren ligt een 

 belangrijke rol voor de politiek.

‘Zorg dat je goed op de hoogte bent en kom waar nodig 
in actie, zou ik zeggen. Ook hier ligt trouwens weer een 
belangrijke rol voor de politiek, voor de  beleidsmakers. 
Om te zorgen dat het invaren op een faire manier 
gebeurt. Politiek Den Haag is zich hiervan ten zeerste 
bewust.’

Komen we na de transitie in rustiger 
 vaarwater? 
‘Dat weet ik eerlijk gezegd nog niet. De consolidatieslag 
heeft de pensioenwereld geprofessionaliseerd. De Wet 
Toekomst Pensioenen is een belangrijke vervolgstap die 
voor meer stabiliteit en toekomstbestendigheid gaat 
zorgen. De transitie naar individueel pensioen zorgt voor 
meer slagkracht van het individu. De prijs van arbeid 
wordt anders voor de komende generaties.’

‘Maar er speelt meer. Er is in pensioenland een belang-
rijk raakvlak ontstaan met een ander nog veel groter 
agendapunt voor de komende jaren, de energietransitie. 
Je ziet grote pensioenfondsen als ABP uit fossiele brand-
stof stappen. Ik vind dat interessant op zijn minst. Kijk, ik 

snap dat artsen niet in tabak willen beleggen, ik snap dat 
SPOA in Pharma wil beleggen, en natuurlijk wil niemand 
in klusterbommen. Maar waar ligt de grens?’

‘Pensioenfondsen gaan zich steeds  activistischer 
 opstellen en het  beleggingsbeleid is een krachtig 
 instrument. Maar ik vraag me af of de sturing in de 
 energietransitie door  pensioenfondsbesturen wel de 
juiste manier is om  dingen te veranderen. Het is een 
 complexe discussie. Ik neem vooralsnog geen positie 
in. Maar het is een nieuw en groot onderwerp in de 
pensioenwereld. Zijn fondsbestuurders op aarde om de 
klimaatproblemen aan te pakken? Ik vraag het me af.’

‘Het is goed als je als deelnemer je mening kenbaar 
maakt. Ga gerust je gang. Maar het beleggingsbeleid is 
wel complex, kent risico’s en is moeilijk te doorgronden 
voor een leek. Het is veelzijdig. Engagement, met elkaar 
in gesprek blijven, heb ik veel liever dan rucksichtslos 
overal maar uit te stappen.’

Dit interview is afgenomen voor de oorlog in Oekraïne 
uitbrak.
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Toekomst voor SPOA
SPOA zorgt al meer dan 50 jaar voor het pensioen van 
apothekers. SPOA is er voor (voormalig)  apothekers en 
streeft daarbij naar maatwerk. SPOA heeft korte lijnen 
met de beroepsgroep, heeft verstand van de apothekers-
branche en kent zijn deelnemers. Daarom biedt SPOA 
het best bij  openbaar apothekers passende pensioen-
product.

De overgang naar een nieuw pensioenstelsel en de 
bijbehorende keuze voor een nieuwe pensioenregeling 
vestigen ook de aandacht op SPOA. Is SPOA nog wel de 
logische partij om de pensioenregeling uit te voeren? 
Welke mogelijke alternatieven zijn er eigenlijk?

Op zich is de komst van het nieuwe stelsel geen  logisch 
moment om ook voor een andere uitvoerder te  kiezen. 
De overgang zelf is al complex genoeg. Pensioen-
organisaties moeten alle zeilen al bijzetten om de 
 transitie zelf in goede banen te leiden. Nu kiezen 
voor een andere uitvoerder zou de transitie nog eens 
 behoorlijk kunnen compliceren, met alle risico’s van dien. 
Om die reden ligt de keuze voor een andere uitvoerder 
tijdens de transitie niet voor de hand.

Dat betekent niet dat het pensioenfonds nu achter-
over kan leunen. Integendeel, het is juist nu zaak om 
te zorgen dat SPOA relevant blijft en een aantrekkelijke 
keuze ten opzichte van mogelijke alternatieven. Om 
te achterhalen waar mogelijk nog winst te behalen 
valt, heeft SPOA de voor- en nadelen van het beroeps-
pensioenfonds ten opzichte van 3 mogelijke alterna-
tieven in kaart gebracht. We vergeleken SPOA met de 
PPI (Premiepensioen instelling), het APF (Algemeen 
 Pensioenfonds) en grotere pensioenfondsen in de 
 zorgsector, zoals PMA of PFZW.



SPOA PPI APF
Ander zorg 
 gerelateerd fonds

Positie 
 deelnemers

Persoonlijk, toegankelijk
 y Apotheker staat  centraal
 y Pensioen past bij 

 apothekers
 y Het bestuur is een-

voudig benaderbaar

Onpersoonlijk
 y Standaard product

Minder persoonlijk en 
toegankelijk
 y Standaard product
 y Bij eigen kring invloed 

binnen kaders APF

Minder persoonlijk en 
toegankelijk
 y Pensioenproduct 

 afgestemd op meerder-
heid deelnemers 
(medewerker zorg of 
apotheek)

Governance Invloed, professioneel
 y Invloed op pensioen via 

BPOA
 y Deskundig bestuur: 

mix apothekers en 
 professionele fonds-
bestuurders 

 y Evenwichtige belangen-
afweging alle (voor-
malig) apothekers 

Op afstand
 y Geen invloed op 

 uitvoering
 y Bestuur niet eenvoudig 

benaderbaar

Verder op afstand
 y Geen invloed op 

 uitvoering
 y Alleen inspraak samen 

met andere partijen

(Verder) op afstand
 y Weinig invloed samen-

stelling bestuur 
 y Beperkte invloed op 

beleid 

Financieel Maatwerk, niet commercieel
 y Risicohouding 

 apotheker is basis 
beleggingen 

 y Belang apothekers 
 centraal

 y Niet commercieel
 y Transparante kosten-

structuur
 y Maatwerk mogelijk 

duurder dan PPI

Commerciële belangen
 y Commerciële instelling
 y Kostenstructuur niet 

transparant 
 y Beleggingen mogelijk in 

huisfondsen
 y Standaard product is 

mogelijk goedkoper

Niet commercieel
 y Niet commercieel
 y Kostenstructuur minder 

transparant
 y Financiering 0,2% voor 

weerstandsvermogen 
APF

Niet commercieel
 y Niet commercieel
 y Transparante kosten-

structuur

Uitvoering Kwaliteitsgericht, passend 
bij apothekers
 y Past bij apothekers
 y Gericht op beroeps-

genoot
 y Kwaliteitsgericht
 y Onafhankelijk
 y SPOA is kenniscentrum 

binnen de beroeps-
groep en ontzorgt

Standaard product
 y Gericht op standaard en 

volume
 y Gericht op werk nemer 

en werkgever
 y In aantal situaties ver-

bonden met uitbeste-
dingspartijen

Meer standaard product
 y Gericht op standaard en 

volume
 y Gericht op werknemer 

en werkgever
 y Verbonden aan 

 uitbestedingspartijen
 y Bij eigen kring invloed 

binnen kaders APF

Passend bij gemiddelde 
deelnemer
 y Past bij gemiddelde 

deelnemer (dus zorg-
medewerker of mede-
werker apotheek)

 y Gericht op werknemer 
en werkgever

 y Opereert onafhankelijk 

Algemeen Pensioenfonds: Een APF is een 
pensioenfonds dat één of meer pensioenrege-
lingen uitvoert. Het APF kan, anders dan andere 
pensioenfondsen, afgescheiden vermogens 
aanhouden. Dit wordt een collectiviteitkring 
genoemd. In één collectiviteitkring kunnen 
een of meer werkgevers hun pensioenregeling 
onderbrengen.

Premiepensioeninstelling: Een PPI is een pensioen uitvoerder 
(naast het pensioenfonds en de pensioen verzekeraar), 
die pensioenregelingen uitvoert en  pensioenvermogen 
 opbouwt, maar niet zelf het risico draagt. Een PPI mag 
 namelijk  uitsluitend in de  opbouwfase van het pensioen als 
 aanbieder voor premieovereen komsten optreden en is daarbij 
 toegespitst op de uitvoering van zogenoemde beschikbare 
premieregelingen.
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Nieuwe mogelijkheid bij 
pensioneren: bedrag ineens 
opnemen
De wet die dit regelt is al vastgesteld, maar het is niet zeker wanneer de wet ingaat. Doel is 
1  januari 2023, maar het kan ook nog later worden. Als de wet eenmaal is ingegaan, kunt u bij 
 pensionering maximaal 10% van uw pensioen opnemen (‘bedrag ineens’). Dat geld kunt u dan 
dus  gelijk gebruiken. U bepaalt helemaal zelf wat u met het geld doet.

Klinkt goed, of niet?
U hebt ineens meer geld te besteden. Dat komt mooi 
uit, want u was van plan uw huis te verbouwen. Of wilde 
u liever een deel van uw hypotheek aflossen? Of een 
andere schuld? Eindelijk eens langer op vakantie dan 
de gebruikelijke 2 weken zou ook wel fijn zijn. Het is 
 helemaal aan u!

Waar u op moet letten
Maar, er kunnen ook nadelen aanzitten. Dit zijn de 
 gevolgen waar u rekening mee moet houden:

 z het pensioen dat u de rest van uw leven elke maand 
van ons fonds krijgt wordt lager

 z het bedrag dat u opneemt telt mee voor de belasting 
en wordt opgeteld bij uw inkomen
• u gaat hierdoor –in het kalenderjaar waarin u het 

bedrag ineens krijgt– meer belasting betalen 
• toeslagen die u in dat jaar krijgt (zoals huur- of 

 zorgtoeslag) kunnen lager worden; misschien moet 
u zelfs iets terugbetalen 

• ook een uitkering kan lager worden
• de zorgpremie die wordt ingehouden op uw 

 pensioen wordt hoger
 z als u een bedrag ineens opneemt, kunt u er niet meer 
voor kiezen om eerst tijdelijk een hoger (of lager) 
 pensioen te ontvangen (‘hoog-laag’/’laag-hoog’).

Weeg voor- en nadelen goed af
Een deel van uw pensioen opnemen heeft dus voor- en 
nadelen. Kijk daar goed naar vóórdat u een keuze maakt. 
Maar het is en blijft uiteindelijk uw keuze.

Gaat u binnenkort met pensioen?
Nog vóór 1 januari 2023? Dan kunt u van deze 
nieuwe keuze nog geen gebruikmaken. Of dat vanaf 
1  januari 2023 wél kan, is nog niet zeker. 

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

Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers 
Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen 
088 - 116 3021 | spoa@azl.eu


