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Kans op korten neemt iets af 
De dreiging van een pensioenkorting bij SPOA in 2017 is licht afgenomen. De dekkingsgraad 
is in oktober 94,1%. Als de dekkingsgraad van SPOA eind december boven de kritische grens 
van circa 91% blijft, hoeft het pensioenfonds in 2017 niet te korten.

> Lees verder op pagina 6

Bestuurswisselingen bij SPOA Voortaan digitaal?
Deze nieuwsbrief kunt u voort
aan ook digitaal  ontvangen. Dat 
betekent dat wij u snel kunnen 
 informeren en dat u de nieuws
brief altijd en overal kunt lezen 
waar u toegang hebt tot uw 
mailbox.  Belangstelling? Meld u 
dan nu aan op www.spoa.nl.

Veranderingen?  
Geef ze meteen 
door
Als deelnemer in een beroeps
pensioenfonds is het van 
belang dat u veranderingen die 
 belangrijk zijn voor het pen
sioen, zelf aan ons doorgeeft. 
Treedt u in dienst bij een open
bare  apotheek, gaat u uit dienst 
of dreigt arbeidsongeschikt
heid? Geef het direct aan ons 
door. Dat kunt u doen met de 
formulieren op onze website: 
www.spoa.nl/formulierenen
downloads.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave 
van Stichting  Pensioenfonds 
Openbare Apothekers (SPOA), 
 Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen.  
 
Hebt u tips of vragen over deze 
nieuwsbrief? Stuur uw reactie 
naar: spoa@azl.eu of bel naar 
088  116 3021, elke werkdag 
van 8.30 tot 17.00 uur. 

Nieuw deelnemersportaal in gebruik 
genomen
Deze week start SPOA met een deelnemersportaal met meer informatie over uw pensioen
opbouw en met keuzemogelijkheden voor de inrichting van uw pensioenregeling.

> Lees verder op pagina 5

Waarom DigiD bij SPOA?
Met uw DigiDcode kunt u eenvoudig online zaken regelen. Uw DigiD is een persoonlijke code 
en bestaat uit een gebruikersnaam, wachtwoord en smscontrole. Hoe uw gebruikersnaam 
en wachtwoord eruit zien beslist u zelf.

> Lees verder op pagina 6

Op 1 januari aanstaande is Mariëtte van de Lustgraaf de nieuwe voorzitter van SPOA. De 
 Nederlandsche Bank heeft ingestemd met haar benoeming.  Mariëtte van de Lustgraaf neemt 
de functie over van Mark Hagenzieker. Ook Marjolein Menheere neemt afscheid van het be
stuur van SPOA. Elaine ten Berge en Bas Steffens zijn twee nieuwe aspirantbestuursleden. 
 
 > Lees verder op pagina 2
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Mariëtte van de 
 Lustgraaf-Wielens  
nieuwe voorzitter 
SPOA

Op 1 januari aanstaande is Mariëtte van de Lustgraaf 
de nieuwe voorzitter van SPOA. De Nederlandsche 
Bank heeft ingestemd met haar benoeming.  
Mariëtte van de Lustgraaf neemt de functie over van 
Mark Hagenzieker, die na 21 jaar afscheid neemt van 
het bestuur. Mariette is sinds 2011 bestuurslid bij 
SPOA. Als bestuurder was zij in de afgelopen jaren lid 
van de communicatie  commissie en de pensioencom-
missie. 

Mariëtte van de Lustgraaf studeerde in 1986 af als 
 apotheker aan de Universiteit Utrecht en is van 1989  
tot 2014 apotheker geweest in Purmerend. Zij heeft in  
de afgelopen jaren diverse bestuursfuncties vervuld in  
de apothekersbranche. Zo was zij secretaris van de  
Coöperatieve Vereniging Partner Apotheken en vice
voorzitter van de KNMP. Momenteel is zij bestuurs
voorzitter van het Nederlands Kenniscentrum 
 Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK) en is zij lid van 

het bestuur van PAOFarmacie. Van de Lustgraaf volgde 
in de afgelopen jaren diverse pensioenopleidingen en 
heeft onlangs het Executive Pensions Program van de 
 Nijenrode Business Universiteit succesvol afgerond.

Bestuurswisselingen bij SPOA

Lees verder op pagina 2 en 3: 
 
Afscheid bestuursleden  
Marjolein Menheere en Mark Hagenzieker  

Nieuwe aspirant-bestuursleden  
Elaine ten Berge en Bas Steffens
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Mark Hagenzieker stopt na 15 jaar  
als voorzitter van SPOA

Afscheid Mark Hagenzieker
Op 1 januari aanstaande 
legt Mark Hagenzieker op 
68jarige leeftijd zijn functie 
als voorzitter en bestuurder 
van SPOA neer.  
Hagenzieker is vanaf 2001 
voorzitter geweest van het 
pensioenfonds. 
Gedurende de 15 jaar van 
zijn voorzitterschap heeft 

SPOA voor veel uitdagingen gestaan. In die periode  
heeft de beroepsgroep een metamorfose doorgemaakt.  
Waren er in 2001 vooral veel zelfstandig gevestigde 
apothekers, inmiddels is meer dan de helft van de apo
thekers in loondienst. Hierdoor is de rol van SPOA in de 
 financiële oudedagsvoorziening van de beroepsgenoten 
sterk veranderd. Tal van nieuwe wet en regelgeving is 
in de afgelopen jaren doorgevoerd om pensioenfondsen 
beter te laten aansluiten bij de veranderende maat
schappij. De financiële crisis heeft de beroepsgroep en 
ook het pensioenfonds hard geraakt. Een lange periode 
van dalende rente (om de economie te stimuleren) 
zorgde voor kortingen op de pensioenaanspraken in een 
fase waarin de beroepsgroep het al moeilijk had. Dat is 
het pensioenfondsbestuur destijds op veel kritiek komen 
te staan. Inmiddels is SPOA weer in rustiger vaarwater 
terechtgekomen. Hagenzieker laat een financieel stabiel 
en goed functionerend pensioenfonds achter voor zijn 
opvolgers.

Marjolein Menheere neemt afscheid  
als bestuurslid van SPOA

Afscheid Marjolein Menheere
Na een bestuursperiode 
van 11 jaar neemt 
 Marjolein Menheere 
afscheid als secretaris en 
bestuurslid van SPOA. 
Marjolein is sinds het 
begin van haar bestuurs
periode bij SPOA nauw 
betrokken geweest bij de 
samenwerking met de 

beroepspensioenvereniging BPOA en het verantwoor
dingsorgaan van SPOA. Zij was in die periode ook 
voorzitter van de communicatie en pensionfund 
governance commissie. Een van de aandachtspunten uit 
de bestuursperiode van Marjolein was het behouden en 
vergroten van het draagvlak van het beleid van SPOA 
onder de deelnemers, slapers en gepensioneerden. 
Doordat tijdens haar bestuursperiode de financiële 
positie van SPOA veranderde, vormde dit een uitdaging 
zowel op communicatief gebied als ten aanzien van 
beleidsbepaling. 

Marjolein Menheere is zelfstandig apotheker en  
heeft twee apotheken in Zaltbommel. Ze is bestuurslid 
van de Zorggroep van apothekers Concordant  
(’sHertogenbosch en omgeving) en adviserend 
 apotheker van de geneesmiddelencommissie van de 
 zorginstellingen van Brabantzorg. Daarnaast is zij voor
zitter van het gezondheidscentrum Bommelerwaard.

Mark Hagenzieker studeerde in 1975 af als  
apotheker aan de Universiteit Utrecht. Naast zijn 
functie bij SPOA heeft Mark meerdere functies 
bekleed in de apothekers beroepsgroep. Zo was 
hij onder meer lange tijd  bestuurslid van het 
 Pensioenfonds voor de Medewerkers Apotheken 
en voorzitter van de KNMP. 
 
Het bestuur van SPOA dankt Mark hartelijk voor 
al zijn inzet voor de beroepsgroep in de afgelopen 
jaren en voor SPOA in het bijzonder.
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Nieuw aspirant-bestuurslid

Elaine ten Berge
Per september 2016 is 
Elaine ten Berge aspirant 
bestuurslid bij SPOA. Ten 
Berge studeerde in 2010 
af als apotheker aan de 
Universiteit Utrecht. Zij is 
beherend apotheker in 
loondienst bij Apotheek 
Maasdijk en tweede 
apotheker in loondienst 

bij Apotheek Het Oude Land. Elaine neemt onder meer 
zitting in de communicatiecommissie. Zij deed al 
 bestuurlijke ervaring op als voorzitter van de Vereniging 
van Jonge Apothekers (VJA) van 2012 t/m 2014. 

Nieuw aspirant-bestuurslid

Bas Steffens
Per december 2016 is  
Bas Steffens aspirant
bestuurslid bij SPOA. 
Steffens studeerde in 
1996 af als apotheker aan 
de Universiteit Utrecht.  
Hij is apotheker in 
 Valkenswaard en Waalre. 
Steffens deed al eerder 
bestuurlijke ervaring op 

als bestuurslid van BPOA (2013 – 2016). Daarnaast was 
hij lid van het verantwoordingsorgaan van PMA  
(Pensioenfonds Medewerkers Apotheken) van 2010 tot 
2014. Bas beschikt over een MBAtitel, behaald aan de 
Business Universiteit Nyenrode. 

Toestemming DNB
Het aspirant-lidmaatschap duurt maximaal  
een jaar. In deze periode volgen Ten Berge en  
Steffens opleidingen om aan het vereiste 
 deskundigheidsniveau voor bestuursleden van 
een pensioenfonds te kunnen voldoen. Daarna 
moet De Nederlandsche Bank instemmen met de 
beoogde benoeming tot bestuurder van SPOA. 

Het bestuur van SPOA heet Elaine en Bas van 
harte welkom in haar midden.

Ook in het bestuur
• Johannes Boelstra
• Fons Bakker
• Ronald Heijn

Bekijk het voltallige bestuur op www.spoa.nl.



Communicatie over uw pensioenopbouw
Deze week start SPOA met een deelnemersportaal  
met meer informatie over uw pensioenopbouw en  
met keuzemogelijkheden voor de inrichting van uw 
 pensioenregeling. 

Uw pensioencijfers in het deelnemersportaal
In het nieuwe deelnemersportaal kunt u zien hoeveel 
pensioen u bij SPOA hebt opgebouwd. Ook kunt u zien 
hoeveel pensioen u kunt verwachten als u stopt met 
werken, of als u onverhoopt arbeidsongeschikt wordt. 
U ziet ook het pensioen dat voor uw nabestaanden is 
geregeld. 

Uw pensioenzaken zelf regelen
Via het deelnemersportaal kunt u een aantal pensioen
zaken zelf regelen. U kunt bijvoorbeeld eenvoudig een 
adreswijziging doorgeven, uw partner aanmelden of  
een correspondentieadres doorgeven.
Het administratieportaal blijft ook bestaan. Er zijn vanaf 
nu dus twee beveiligde portalen:
• Deelnemersportaal: dit portaal is bestemd voor alle 

deelnemers van SPOA. Voor wijzigingen van bijvoor
beeld adressen en inzichten in pensioenplanning.

• Administratieportaal: alleen voor deelnemers die 
premie inleggen. Voor wijzigingen in salarisgegevens, 
parttimepercentages en dergelijke.

Waarom twee portalen?
Normaal gesproken heeft een pensioenfonds te  
maken met werkgevers of werknemers die elk hun  
eigen  handelingsmogelijkheden hebben als het gaat om 
het pensioen. De werkgever verricht administratieve 
handelingen en de deelnemer maakt keuzes voor zijn 
persoonlijke pensioensituatie. Voor beide doelgroepen 
heeft onze administrateur AZL een portaal ontwikkeld. 
SPOA vormt als beroepspensioenfonds een uitzonde
ringssituatie. De beroepsgenoten zijn in feite werkgever 
en deelnemer tegelijk. Voor ons zou een geïntegreerd 
portaal dus een goede oplossing zijn. Dit brengt echter 
aanzienlijke kosten met zich mee. Deze kosten komen 
ten laste van de pensioenopbouw. 

Het bestuur van SPOA heeft ervoor gekozen om deze 
kosten niet te maken en de voorkeur te geven aan twee 
portalen. Het gebruiken van twee portalen is weliswaar 
onhandig, maar het levert wel een aanzienlijke kosten
besparing op voor de deelnemers.

Inloggen?
U vindt het nieuwe portaal via onze website  
www.spoa.nl. Ga naar ‘portalen’ en klik op 
 ‘deelnemersportaal’.  
Log in met uw DigiD, uw persoonlijke digitale inlogcode 
van de overheid. Hebt u geen DigiD? Dan kunt u deze 
aanvragen via www.digid.nl.

Oproep: geef uw  emailadres door! 

SPOA wil in de toekomst steeds meer digitaal  
communiceren. Dat is snel, efficiënt en kosten
besparend. Geef via het deelnemersportaal uw  
emailadres aan ons door. Zo kunnen we u in de 
 toekomst eenvoudig digitaal bereiken.

In de vorige nieuwsbrief

In de nieuwsbrief van juni informeerden wij u over 
de kans dat SPOA in 2017 op de pensioenen moet 
korten en dat SPOA voorlopig in de huidige opzet 
blijft doorgaan. U vindt deze nieuwsberichten terug 
op onze website. U kunt daar ook de nieuwsbrief 
van oktober terugvinden.

www.spoa.nl.

Nieuw deelnemersportaal  

in gebruik genomen
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Kans op korten neemt iets af
De dreiging van een pensioenkorting bij SPOA in 
2017 is licht afgenomen. De dekkingsgraad is in 
 oktober 94,1%. 

Als de dekkingsgraad van SPOA eind december  
 boven de kritische grens van circa 91% blijft, hoeft het 
 pensioenfonds in 2017 niet te korten. Dat neemt niet 
weg dat het risico op korting in de komende jaren nog 
altijd aanwezig is. 

Rentestijging 
De dekkingsgraad verbetert langzaam als gevolg van 
een rentestijging. Daardoor dalen de verplichtingen 
van het pensioenfonds en is minder kapitaal nodig  
om de pensioenen op termijn te kunnen uitbetalen.
In de nieuwsbrief van oktober is uitgelegd welke 
stappen SPOA moet doorlopen om tot een besluit tot 
korting te komen.

Met uw DigiDcode kunt u eenvoudig online zaken 
 regelen. Uw DigiD is een persoonlijke code en bestaat  
uit een gebruikersnaam, wachtwoord en smscontrole. 
Hoe uw gebruikersnaam en wachtwoord eruit zien 
 beslist u zelf.

Online identificatie 
Waar u vroeger bij het gemeentehuis aan het loket uw 
IDkaart of paspoort moest laten zien als u iets wilde  
regelen of aanvragen, gebruikt u tegenwoordig online 
uw DigiD. Met een DigiD kunt u zich online  identificeren. 
Alle websites van de overheid gebruiken DigiD.

De portalen van SPOA worden gekoppeld aan overheids
websites, zoals mijnpensioenoverzicht.nl en de  
Berichtenbox. Door zelf ook de DigiDcode te gebruiken, 
kunnen  bezoekers doorklikken naar deze sites (en  
weer terug) zonder nogmaals in of uit te hoeven loggen.

Pensioenzaken afhandelen steeds eenvoudiger
Op deze manier kunt u bijvoorbeeld vanuit  
mijnpensioenoverzicht.nl direct doorklikken naar  
het deelnemersportaal om keuzes te maken voor uw 
pensioen. Als u in de Berichtenbox van mijnoverheid.nl 
een bericht aantreft van SPOA, kunt u direct doorklikken 
om het bericht te bekijken. Zo wordt het steeds eenvou
diger om uw pensioenzaken digitaal af te handelen.

Waarom DigiD  
bij SPOA?
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