
Wijziging waarnemer naar vrijgevestigd
Voor de berekening van uw pensioenopbouw en -premie moeten wij uitgaan van uw 
inkomensgegevens. Als de wijze van beroepsuitoefening verandert blijft dit van toepassing. Met dit 
formulier geeft u de wijziging door. Voor een correcte verwerking van de wijziging vragen wij u het 
formulier via het stappenplan in te vullen.

1. Algemeen

Naam                               

Relatienummer               

2. Wijziging in uitoefening beroep

Laatste werkdag als waarnemer          

Eerste werkdag als praktijkhouder          

N.B. Om uzelf af te melden als waarnemer moet u naast dit formulier ook een formulier ‘Afmelding’ 
opsturen.

3. Vervolgvragen

Bent u op het moment van de wijziging 1 maand of langer niet werkzaam als huisarts?
Zo nee, ga naar vraag 4.
Zo ja, ga naar vraag 5.

4. Uw inkomensgegevens van 3 jaar terug

Bij een aaneensluitende deelname moeten wij voor de berekening van uw pensioenopbouw en -premie 
uitgaan van uw inkomensgegevens van 3 jaar geleden. Wij vragen u deze gegevens in te vullen. Als u 
de wuo en uren van 3 jaar terug al heeft doorgegeven dan hoeft u dit niet nog een keer te doen.

Van         tot          wuo €           

Van         tot          uren           

De Belastingdienst gaat uit van een fulltime dienstverband bij 1750 gewerkte uren als huisarts 
per jaar. Werkt u in een kalenderjaar 1750 uren of meer als huisarts, dan is sprake van een 
parttimepercentage van 100%. Let op! Tot de gewerkte uren rekenen wij o.a. patiëntgebonden uren, 
reistijd, administratie, nascholing en diensten etc. Kijk op de website voor meer informatie.

Winst uit onderneming (wuo) is de (praktijk)omzet minus de (praktijk)kosten. Heeft u vragen over de 
wuo, neemt u dan contact op met uw accountant of financieel adviseur.

N.B. Als u stopt als vrijgevestigd huisarts en blijft werken als waarnemend huisarts kunt u eventueel 
gebruik maken van een overgangsregeling. U vindt het ‘aanvraagformulier verlagen pensioenopbouw’ 
op onze website.

Ga verder naar vraag 6.
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5. Schatting inkomensgegevens

Omdat er een onderbreking is in uw werkzaamheden als huisarts wordt u de eerste 3 jaar na deze 
wijziging gezien als startend huisarts in de pensioenregeling en neemt u deel op basis van een 
schatting van inkomensgegevens.

De schatting wordt achteraf definitief gemaakt, u ontvangt hiervoor automatisch bericht van ons.

Wij vragen u hieronder de schatting van de winst en uren in te vullen.

Schatting wuo
Wij vragen u een schatting te doen van de wuo van de eerste werkdag als huisarts tot 31 december 
van dat jaar. Als u in een voorgaand jaar gestart bent, vult u per kalenderjaar een regel in.

Van         tot        wuo €       

Van         tot        wuo €       

De in te vullen wuo berekent u zo:
Wuo is de (praktijk)omzet min de (praktijk)kosten vóór ondernemersaftrek  €    

Geschatte kosten van uw pensioenpremie             €     +
                              
Totaal                         €    

De geschatte kosten van uw pensioenpremie moet u alleen invullen als u hiervan een realistische 
inschatting heeft gemaakt voor de Belastingdienst. U kunt hiervoor hulp vragen van een adviseur. In 
alle andere gevallen mag u deze inschatting weglaten.

Voor meer informatie over de winst verwijzen wij u naar onze website  
www.huisartsenpensioen.nl > u begint bij SPH.

Schatting uren
Wij vragen u een schatting te doen van de uren van de eerste werkdag als huisarts tot 31 december 
van dat jaar. Als u in een voorgaand jaar gestart bent, vult u per kalenderjaar een regel in. De 
Belastingdienst gaat uit van een fulltime dienstverband bij 1750 gewerkte uren als huisarts per jaar. 
Werkt u in een kalenderjaar 1750 uren of meer, dan is sprake van een parttimepercentage van 100%.

Let op! tot de gewerkte uren rekenen wij o.a. de patiëntgebonden uren, reistijd, administratie, 
nascholing en diensten. Kijk op de website voor meer informatie hierover.

Van         tot        Uren      

Van         tot        Uren      

Ga verder naar vraag 6.
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6. Betaalwijze

Als u gebruik maakte van automatische incasso mogen wij die machtiging niet overnemen na de 
wijziging. Wij vragen u daarom ons opnieuw te machtigen voor automatische incasso als u dit wilt.

Hoe wilt u uw premie betalen?
  Automatische incasso. Ik machtig Stichting Pensioenfondsen voor Huisartsen te Zeist om, tot 
wederopzegging, de premies (en eventuele rente) automatisch te laten incasseren. Als u het niet 
eens bent met de afschrijving, kunt u deze binnen 8 weken bij uw bank storneren. Als u gebruik 
maakt van automatische incasso, dan verzoeken wij u hieronder uw rekeningnummer in te vullen.

  Betalingsverzoek. Ik trek mijn machtiging tot automatische incasso in en ontvang maandelijks 
een schriftelijk verzoek tot betalen.

Wijziging in uw betalingsgegevens

Rekeningnummer (IBAN)                        

Naam rekeninghouder                         

Vestigingsplaats rekeninghouder                      

7. Ondertekening

Datum en plaats           Handtekening
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U kunt dit formulier ingevuld en ondertekend opsturen via het 
contactformulier op de website: 
 
www.huisartsenpensioen.nl/service-en-contact/contact/formulier 
 

AA619988
Doorhalen

www.huisartsenpensioen.nl/service-en-contact/contact/formulier
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