
september 2016Nieuwsbrief

Nieuwe pensioenregeling in UPO 2016 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/formulieren-en-
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  
088 - 116 3021, elke werkdag 
van 8.30 tot 17.00 uur. 

Kom naar de deelnemersbijeenkomst
De jaarlijkse deelnemersbijeenkomst vindt plaats op 8 november aanstaande. Tijdens deze 
bijeenkomst lichten wij de financiële situatie toe, gaan wij in op de digitalisering van het 
 pensioenfonds en besteden wij aandacht aan de toekomst van het apothekerspensioen.

> Lees verder op pagina 2

Kans op nieuwe korting in 2017 nog 
steeds aanwezig 
Ten opzichte van onze berichtgeving in de nieuwsbrief van juni 2016 is de situatie 
 on veranderd. De lage rente blijft de dekkingsgraden van pensioenfondsen parten spelen.  
Daardoor is ook de kans op een korting bij SPOA in 2017 nog steeds reëel aanwezig. 

> Lees verder op pagina 3

Nieuw administratieportaal in 
gebruik genomen
In juni is het nieuwe administratieportaal in gebruik genomen. Binnenkort verschijnt  
een instructiefilm op het portaal om het gebruik verder te vergemakkelijken.

> Lees verder op pagina 4

Alle deelnemers en gepensioneerden zullen voor 1 oktober hun Uniform Pensioenoverzicht 
(UPO) ontvangen. Dit overzicht gaat over uw pensioenopbouw in 2015. Het is het eerste 
pensioenoverzicht dat is gebaseerd op de nieuwe pensioenregeling die op 1 januari 2015 is 
ingegaan. 
 > Lees verder op pagina 2
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In de vorige nieuwsbrief

In de nieuwsbrief van juni informeerden wij u over 
het Maatschappelijk Verantwoord Beleggen bij 
SPOA, de nieuwe portalen voor administratie en 
pensioenplanning en de dalende trend van onze 
dekkingsgraad. Via de website houden wij u op de 
hoogte van mogelijke ontwikkelingen. U kunt daar 
ook de nieuwsbrief van juni terugvinden. 

www.spoa.nl.

Kom naar de deelnemers bijeenkomst

De jaarlijkse deelnemersbijeenkomst vindt plaats op 
8 november aanstaande. Tijdens deze bijeenkomst 
 lichten wij de financiële situatie toe, gaan wij in op de 
digitalisering van het pensioenfonds en besteden wij 
aandacht aan de toekomst van het apothekerspensioen. 
Onderwerpen die aan bod komen:

1. Financiële situatie van het pensioenfonds en kans op 
korten in 2017

2. Toekomst van het apothekerspensioen
3. SPOA als digitaal pensioenfonds
4. Vragen van deelnemers

Stel uw vraag!
Zoals altijd is er tijdens de bijeenkomst voor u gelegen-
heid om vragen te stellen. Hebt u nu al een onderwerp 
dat u graag besproken ziet tijdens de bijeenkomst, dan 
zouden wij het bijzonder op prijs stellen als u dat laat 
 weten. U kunt uw onderwerp tot en met 7 november 
mailen naar spoa@azl.eu. Vermeld s.v.p. in de onder-
werpregel van uw mail ‘Bijeenkomst 8 november’. 

De bijeenkomst vindt plaats in Van der Valk Hotel  Houten  
en start om 19.00 uur. U ontvangt een persoonlijke 
uitnodiging van het pensioenfondsbestuur. Aansluitend 
vindt een ledenvergadering van BPOA plaats, waar over 
een statutenwijziging zal worden gestemd.

Nieuwe pensioenregeling 

in UPO naar 2016

Eerste pensioenoverzicht in nieuwe situatie
Alle deelnemers en gepensioneerden zullen vóór  
1 oktober hun Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 
 ontvangen. Dit overzicht gaat over uw pensioenopbouw 
in 2015. Het is het eerste pensioenoverzicht dat  
is  gebaseerd op de nieuwe pensioenregeling die op  
1 januari 2015 is ingegaan.

Vaste indexatie 1,5%
Dit is dan ook het eerste overzicht dat uitgaat van  
een pensioenleeftijd van 67 jaar en de vaste onvoor-
waardelijke indexatie van 1,5% voor actieve deelnemers 
en gewezen deelnemers. 

Mijnpensioenoverzicht.nl
De verwachting van nog op te bouwen pensioen-
aanspraken is dit jaar voor het eerst niet te zien  
in het overzicht. Een goed beeld van het toekomstige 
financiële plaatje krijgt u veel overzichtelijker door 
 mijnpensioenoverzicht.nl te bezoeken. Deze website 
brengt ook het elders opgebouwde pensioen en de 
AOW in beeld. Op die manier ontstaat een veel beter 
totaalplaatje van de verwachte financiële situatie in de 
toekomst.
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Lage rente blijft parten spelen
Ten opzichte van onze berichtgeving in de nieuwsbrief 
van juni 2016 is de situatie onveranderd. De lage rente 
blijft de dekkingsgraden van pensioenfondsen parten 
spelen. Daardoor is ook de kans op een korting bij SPOA 
in 2017 nog steeds reëel aanwezig.

Kentering nog niet in zicht
De vraag wanneer deze trend eindigt, wordt vaak 
 gesteld. Een echte kentering wordt vooral bepaald door 
de ontwikkeling van de rente. Pas als de rente gaat stij-
gen zullen de dekkingsgraden naar verwachting stijgen 
en wordt de situatie anders. Dat is echter een aspect 
waarop een pensioenfonds weinig invloed heeft. 

Uiteindelijke besluitvorming gebaseerd op 
 complexe rekensom
Sinds 1 januari 2015 zijn nieuwe regels van kracht.  
De procedure is als volgt: 

1. Een pensioenfonds moet een korting doorvoeren als 
het niet aannemelijk kan maken dat de dekkingsgraad 
over 10 jaar gelijk is aan of hoger zal zijn dan de  
vereiste dekkingsgraad. 

2. Er is een kritische dekkingsgraad vastgesteld. Als de 
beleidsdekkingsgraad onder de kritische dekkings-
graad daalt, dan wordt een herstel binnen de gestelde 
termijn niet aannemelijk geacht. 

3. De kritische dekkingsgraad is afhankelijk van de rente-
stand en varieert enigszins. De kritische dekkingsgraad 
voor SPOA is nu ongeveer 91%.

4. Eind augustus is de beleidsdekkingsgraad van SPOA 
94,4%. Dat is hoger dan de kritische dekkingsgraad.

 
5. Een pensioenfonds moet een korting doorvoeren als 

de beleidsdekkingsgraad op de meetdatum lager is 
dan de kritische dekkingsgraad. 

6. De beleidsdekkingsgraad van meetdatum  
31 december 2016 is bepalend of SPOA in april 2017 
een korting zal moeten doorvoeren. 

Korten in  huidige situatie nog niet  noodzakelijk
Omdat de huidige beleidsdekkingsgraad nog boven 
de kritische dekkingsgraad staat, is een korting bij een 
gelijkblijvende situatie nog niet aan de orde. 

De beleidsdekkingsgraad publiceren wij elke maand op 
de website en is een gemiddelde dekkingsgraad over  
de afgelopen 12 maanden. 

percentage minimaal vereiste dekkingsgraad
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meer informatie over de dekkingsgraad vind je op www.spoa.nl

Het bestuur realiseert zich dat dit geen goed bericht is. 
Wij doen er alles aan om een korting in 2017 te voor-
komen. Toch achten wij het van belang om u blijvend van 
de actuele situatie op de hoogte te houden.

Kans op nieuwe korting in 2017 nog steeds aanwezig
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Toekomst apothekerspensioen
In de afgelopen uitgaven van deze nieuwsbrief 
 hebben wij u regelmatig op de hoogte gehouden van 
 ontwikkelingen ten aanzien van het apothekerspensioen.  
Dit voorjaar heeft BPOA (de beroepspensioenvereniging 
van openbare apothekers) haar leden geïnformeerd 
over het stilleggen van het onderzoek naar een mogelijk 
samengaan van SPOA met PMA, het Pensioenfonds voor 
de Medewerkers van de Apotheken.  
De verplichtstelling voor deelname was bij aanvang van 
het onderzoek een belangrijk aandachtspunt, maar is 
inmiddels verlengd. Daardoor kan SPOA zich voorlopig 
weer richten op voortzetting als  beroeps pensioenfonds. 

Pensioenfonds functioneert goed
Nu de verplichtstelling is geborgd zijn er geen 
 zwaar wegende redenen om op korte termijn een  
andere pensioenopzet te zoeken voor de apothekers.  

Het pensioenfonds functioneert goed en zorgt al 45 jaar 
voor een goede pensioenvoorziening voor de openbare 
apothekers, tegen een marktconform kostenniveau. 
Natuurlijk heeft SPOA veel last van de dekkingsgraad-
problematiek door de lage rente en mogelijke kortingen 
op de (toegezegde) pensioenen. Maar dat geldt voor 
bijna alle pensioenaanbieders in Nederland.

Veranderingen blijven mogelijk
Dat neemt niet weg dat wijzigingen in het pensioen voor 
de openbare apothekers in de toekomst altijd mogelijk 
blijven. De consolidatieslag binnen de Pensioenwereld 
is nog niet afgerond. In de komende jaren zullen kleine 
fondsen nog steeds aansluiting blijven zoeken bij grotere 
collectieven. Bovendien komen nieuwe pensioenvormen, 
zoals het Algemeen Pensioenfonds, langzaam van de 
grond. Het pensioenfondsbestuur blijft dan ook open 
staan voor mogelijke vernieuwing. De belangen van deel-
nemers en gepensioneerden staan daarbij altijd centraal.

SPOA blijft  voor lopig in 
huidige opzet doorgaan

Nieuw administratie portaal in gebruik  genomen
Communicatie over de administratie
In juni is het nieuwe administratieportaal in gebruik 
genomen. Eind augustus hebben 1771 apothekers hun 
account geactiveerd. Daarnaast hebben 142 apothekers 
zich geregistreerd op het portaal. Dit betekent dat bijna 
70% van de apothekers al iets heeft gedaan, een prima 
score tot nu toe! 

Binnenkort verschijnt een instructiefilm op het  portaal 
om het gebruik nog verder te vergemakkelijken. 

 Ongeveer 900 actieve deelnemers hebben nog geen 
actie ondernomen. Zij worden van harte uitgenodigd  
om hun account te activeren.

Communicatie over uw pensioenopbouw
Momenteel werkt SPOA hard aan een deelnemers-
omgeving met meer informatie over uw pensioen-
opbouw en met keuzemogelijkheden voor de inrichting  
van uw pensioenregeling. Daarover binnenkort meer.


