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Huisarts&Pensioen
is een uitgave van
Stichting Pensioenfonds
voor Huisartsen

Hoeveel pensioen kunt
u verwachten?
De meeste huisartsen betalen hun pensioenpremie zelf. Uiteraard wilt u weten hoeveel
pensioen u hier later voor terugkrijgt. Maar
dat is in onze pensioenregeling helaas geen
eenvoudige rekensom. We leggen u hier
graag meer over uit.
lees verder op pagina 4

Verder in deze uitgave onder andere:
De feiten over uw pensioen op een rij
SPH bouwt beleggingen in Rusland af
Wat vindt u van onze dienstverlening?

Schuivende panelen
De wereld ziet er ineens heel anders uit dan een paar maanden
geleden. Het is voor ons als SPH-bestuur op dit moment dan ook

Column

een kwestie van schaken op meerdere borden tegelijk.
Als bestuurder met maatschappelijk beleggen in mijn portefeuille ben ik
de afgelopen maanden druk bezig geweest met het luisteren naar jullie
wensen om deze door te vertalen naar concrete opdrachten aan onze
beleggers.
Het aanscherpen van ons beleid is een constant proces, waar we strak
bovenop zitten. Zo waren we op basis van ons MVB-beleid al ruim
voor Poetin Oekraïne binnenviel bezig met het afbouwen van onze
beleggingen in Rusland. Maar ook op andere vlakken zetten we stappen,
bijvoorbeeld op het gebied van klimaat en zorgvastgoed. Op onze
website beschrijven we onze visie op deze en op andere thema’s, zodat u
weet en begrijpt waarom we bepaalde keuzes maken.

Op pensioengebied hebben we begin dit jaar een
dubbele overgang doorgemaakt. Een verandering
van pensioenregeling en een verandering van
pensioenadministratie. Dit was een flinke klus.
Gelukkig zijn de meeste dingen goed gegaan.
Ook ben ik blij dat de e-learning over uw pensioen
die we ontwikkeld hebben goed wordt bekeken.
Hierin vertel ik samen met mijn collega-bestuurders
en huisartsen Edwin de Vaal (SPH) en Debby van
Sleeuwen (BPV) in 10 minuten over pensioen in het
algemeen en de pensioenregeling voor huisartsen in
het bijzonder. U vindt de link naar de e-learning op
onze website www.huisartsenpensioen.nl.

We realiseren ons dat we beleggen met het pensioenkapitaal van ons
allemaal. Daarom blijven we het gesprek met u aangaan. We nodigen u
binnenkort uit voor een onderzoek om van u te horen wat u belangrijk
vindt. We hopen dat velen van u de tijd willen nemen om het onderzoek
in te vullen.
De komende periode gaan we ook de eigen organisatie verder
professionaliseren. We gaan kritisch kijken naar onze organisatieinrichting en in hoeverre deze nog past bij een modern pensioenfonds.
Uiteraard borgen we hierin de stem van de huisarts.
U ziet, de wereld van pensioen is er één vol schuivende panelen. We
hebben al veel veranderingen achter de rug, maar we zijn nog lang niet
klaar. Zo zorgen we samen voor een pensioenregeling die past bij de
moderne huisarts, nu en in de toekomst.
Christine Lindeboom, huisarts
Bestuurslid Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen

Uw SPH Pensioen in 10 minuten
scan de qr-code
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Geef uw mening over SPH, onze dienstverlening en MVB
Al bijna 50 jaar is SPH het pensioenfonds van, voor en door
huisartsen. We zijn erg benieuwd naar uw mening over ons,
onze dienstverlening en over ons maatschappelijk verantwoord
beleggingsbeleid. Daarom nodigen wij u binnenkort uit om
deel te nemen aan ons deelnemersonderzoek.

Binnenkort ontvangt u van ons per e-mail een uitnodiging om
een online vragenlijst in te vullen. Dat is dé kans om uw stem
te laten horen. Het bestuur van SPH hecht veel waarde aan de
uitkomsten van het onderzoek. Wij hopen daarom dat u 8-10
minuten kunt vrijmaken om de vragenlijst in te vullen. Alvast
hartelijk voor uw medewerking.

Betaal uw premie per automatische incasso
Door elke maand uw pensioenpremie te betalen, bouwt u
tijdens uw werkzame leven pensioenkapitaal op. Als u kiest
voor automatische incasso, betaalt u uw premie altijd op tijd.
In de nieuwe pensioenregeling is het nog belangrijker dat u
elke maand op tijd uw premie betaalt. Alleen als u uw premie
helemaal voldaan heeft kunnen wij uw premie beleggen.

Maakt u uw premie zelf elke maand over?
Let er dan op dat u op tijd en het volledige bedrag (tot op
de cent nauwkeurig) overmaakt. Betaalt u te laat of niet het
volledige bedrag? Dan beleggen wij uw premie pas een maand
later. U loopt dan eventueel rendement over die periode mis.
Ook zijn we u over deze periode geen rente verschuldigd.

Incassodata
• vrijdag 15 april 2022
• woensdag 18 mei 2022
• vrijdag 17 juni 2022
• woensdag 20 juli 2022
• woensdag 17 augustus 2022
• woensdag 21 september 2022
• donderdag 20 oktober 2022
• donderdag 17 november 2022
• donderdag 15 december 2022

Eelco Blaauw directeur bestuursbureau SPH
Op 1 februari 2022 is Eelco Blaauw (52) gestart als directeur van het bestuursbureau van de Stichting
Pensioenfonds Huisartsen (SPH). Met deze benoeming heeft het bestuur van SPH gekozen voor een
ervaren bestuurder met kennis van de pensioensector. Eelco komt van de Stichting Pensioenfonds SNS
Reaal waar hij directeur was.
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SPH streeft ernaar om correcte en actuele informatie te verstrekken. Niet altijd kan gegarandeerd worden dat de informatie juist is op het moment dat deze wordt
ontvangen of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunnen aan de informatie in deze uitgave geen rechten worden ontleend en wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard voor schade als gevolg van onjuiste en/of gedateerde informatie, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.
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Hoeveel pensioen krijg ik later?
De meeste huisartsen betalen hun pensioenpremie zelf. Uiteraard wilt u weten
hoeveel pensioen u later hiervoor terugkrijgt. Maar in onze pensioenregeling is
dat helaas geen eenvoudige rekensom. We leggen u hier graag meer over uit.
U bouwt bij SPH pensioen op via een zogenoemde premieregeling. Hierin staat de hoogte van de premie die u nu betaalt
vast, maar de hoogte van uw latere pensioen niet. Hoe weet u
dan hoeveel pensioen u kunt verwachten?

ten pensioen zijn daarom, zeker als u nog jong bent, lager dan
wanneer we geen rekening zouden houden met koopkracht en
inflatie. Dit doen we omdat we u een realistisch beeld willen
geven van wat uw koopkracht is bij pensionering.

Koopkracht en inflatie

Beleggen met uw pensioenkapitaal

Geld wordt elk jaar minder waard. U kunt hierdoor voor dezelfde euro steeds minder kopen, omdat de prijzen stijgen. Dat
noemen we inflatie. Wat u later kunt kopen met uw pensioen,
ook wel de koopkracht van uw pensioen genoemd, is sterk afhankelijk van inflatie. Om u een gevoel te kunnen geven hoeveel
koopkracht uw pensioen heeft, houden we alvast rekening met
deze inflatie bij het berekenen van uw te verwachten pensioen.
Zo kunt u de bedragen die we u tonen, vergelijken met uw
besteedbaar inkomen van nu. De bedragen van uw te verwach-

De premie die u inlegt, vormt, na aftrek van verzekeringspremies en kosten, uw persoonlijke pensioenkapitaal. Dat
beleggen we voor u. Beleggen brengt risico’s met zich mee,
maar ook de kans om rendement te maken. Hoe hoog uw
pensioenkapitaal bij uw pensionering is en hoeveel pensioen u
ermee kunt aankopen is onzeker. Wel kunnen we een zo goed
mogelijke schatting maken, waarin we een prognose van uw
pensioen in 3 scenario’s laten zien.

BEREKENINGEN VOOR TOEKOMSTSCENARIO’S

Het verwachte eindresultaat ziet u in het midden bovenaan. Dit
is het pensioen waar u op dit moment op uit lijkt te komen. Er is
op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt en 50%
kans dat uw pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag.

VERWACHT
PENSIOEN
ALS HET
TEGENZIT,
KRIJGT U
MINDER

ALS HET
MEEZIT,
KRIJGT U
MEER

Niemand weet hoe de toekomst eruit ziet. Er zijn daarom bijna
oneindig veel toekomstscenario’s. In het ene scenario zit het mee
wat betreft de rente, de beleggingen en de stijging van de prijzen.
In het andere scenario zit het tegen. Alle pensioenfondsen en
verzekeraars rekenen met eenzelfde set van toekomstscenario’s.
Wij hebben uitgerekend wat uw verwachte pensioen is in elk van
deze toekomstscenario’s.
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Bij de rechter pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt
te komen als het economisch gezien veel beter gaat
dan verwacht. Er is op dit moment een kleine kans
(5% van de toekomstscenario's) dat u uitkomt op
een nog hoger bedrag dan het rechter bedrag.

Bij de linker pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt
te komen als het economisch gezien veel slechter
gaat dan verwacht. Er is op dit moment een kleine kans
(5% van de toekomstscenario's) dat u uitkomt op een nog
lager bedrag dan het linker bedrag.
De set van toekomstscenario’s verandert ieder jaar. Onze
schatting van uw te verwachten pensioen verandert dan mee.
Het is daarom, zeker naarmate uw pensionering dichterbij komt,
belangrijk dat u uw te verwachten pensioen regelmatig bekijkt.

Uw pensioen in scenario’s
We rekenen uw pensioen in 3 scenario’s uit. In een slechtweerscenario houden we rekening met een tegenvallende economie. Beleggingen zijn dan minder waard. Ook een hoge levensverwachting en een lage rente hebben een negatief effect op
de hoogte van uw pensioen. In een goedweerscenario houden
we rekening met gunstige economische omstandigheden. Beleggingen zijn dan meer waard. Ook een hoge rente heeft een
positief effect op de hoogte van uw pensioen. Een verwacht
scenario zit tussen het slecht- en goedweerscenario in en geeft
aan waar uw pensioen op dit moment op lijkt uit te komen.
De ingegane pensioenen en de opgebouwde aanspaken uit de
oude regeling proberen we jaarlijks te verhogen. Dat kan alleen
als de financiële positie van SPH dat toelaat. Verhogingen van
ingegaan pensioen, ook wel toeslagen, zijn voorwaardelijk.
U leest meer over onze toeslagverlening op
www.huisartsenpensioen.nl.

Uw te verwachten pensioen
U ziet uw persoonlijke prognose in 3 scenario’s in de loop van
2022 in de vernieuwde MijnPensioen-omgeving. We laten het

u weten zodra dit voor u beschikbaar is. U kunt ook kijken op
www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar ziet u vanaf mei geactualiseerde gegevens over uw te verwachten pensioen. Totdat de
gegevens geactualiseerd waren, ziet u daar de gegevens die tot
en met 2021 bekend waren. Hierin ontbreekt nog de prognose
van uw te verwachten pensioen uit het pensioenkapitaal dat u
vanaf 2022 opbouwt. Wel ziet u al pensioen dat u heeft opgebouwd in de oude regeling.

AL UW PENSIOENEN BIJ ELKAAR
Alle pensioenuitvoerders in Nederland maken gegevens
over uw te verwachten pensioen zichtbaar via
www.mijnpensioenoverzicht.nl. Ze doen dat omdat
veel werkenden meer dan één pensioen hebben. Via deze
website krijgt iedereen makkelijk totaaloverzicht van alle
pensioenen, inclusief AOW. U ziet hier al het pensioen
dat u in de oude regeling van SPH heeft opgebouwd.
Inloggen kan eenvoudig en veilig met Digi-D.
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SPH zet afbouw beleggingen
in Rusland door
Het bestuur van SPH is ontzet door de Russische invasie in Oekraïne en het hiermee
gepaarde gaande geweld. Ons medeleven gaat uit naar alle mensen in Oekraïne.
SPH volgt de ontwikkelingen nauwgezet en heeft besloten de afbouw van de
beleggingen in Rusland door te zetten.
Uw pensioenpremie wordt door SPH belegd in verschillende
beleggingscategorieën: onder meer in aandelen, bedrijfsobligaties en in beleggingen in infrastructuur en vastgoed. Dit
doen we wereldwijd, om zo risico’s te spreiden en een zo hoog
mogelijke opbrengst te kunnen halen.
We volgen hierbij ons eigen maatschappelijk verantwoord
beleggingsbeleid. Op basis hiervan had het bestuur van SPH
al ruim voor de invasie van Rusland in Oekraïne besloten om
staats- en staatsgerelateerde beleggingen in Rusland van de
hand te doen en geen nieuwe beleggingen meer aan te kopen.
De reden hiervoor is dat Rusland een niet vrij land is volgens de
Freedom House. Ook andere niet vrije landen sluiten we uit.
Op dit moment heeft SPH nog voor circa 10 miljoen euro

(minder dan 0,1% van het belegd vermogen) aan beleggingen
in Rusland. We hebben geen beleggingen in Oekraïne.
Gegeven de huidige situatie heeft SPH besloten de
resterende beleggingen te blijven afbouwen. De verkoop
van de resterende beleggingen kan enige tijd kosten, omdat
de marktomstandigheden op het moment ingewikkeld zijn.
De verkopen zullen, zodra deze verantwoord mogelijk zijn,
door de vermogensbeheerder worden uitgevoerd. Gezien de
onzekerheid op de financiële markten naar aanleiding van de
Russische inval volgt SPH uiteraard nauwlettend de gevolgen
hiervan op onze beleggingen. Daarnaast monitoren wij de
gevolgen van het wereldwijde sanctiepakket voor Rusland
nauwgezet. Lees meer op onze website
www.huisartsenpensioen.nl.

Wat betekent maatschappelijk
verantwoord beleggen voor u?
We zijn heel benieuwd naar uw mening over ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid (MVB-beleid). Dit MVBbeleid - en de uitvoering ervan - is niet in beton gegoten, maar
continu in ontwikkeling.
Om beter inzicht te krijgen in uw wensen gaan bestuurders
van SPH en BPV graag met u in gesprek over de beleggingen.

Eind vorig jaar spraken we een aantal betrokken huisartsen
over het MVB-beleid. Een tweede rondetafelgesprek zal in
mei plaatsvinden. U kunt zich per e-mail aanmelden via
panel@huisartsenpensioen.nl. Bij veel aanmeldingen
zullen we u wellicht vragen om deel te nemen aan een
volgend gesprek.

Onze visie op maatschappelijk verantwoord beleggen
Op basis van welke gronden belegt SPH wel of niet in bepaalde bedrijven, landen of branches?
Op onzewebsite www.huisartsenpensioen.nl/beleggen vindt u meer informatie over ons MVB-beleid.
Hier leest u onder meer onze visie op klimaat, tabak, wapenindustrie, zorgvastgoed en teerzand- en
kolenmijnbouw.

6

H&P APRIL 2022 | NR. 95

Waarom is pensioen opbouwen voor
huisartsen verplicht?
Het BPV-bestuur en de afgevaardigde huisartsen in de Vergadering van Afgevaardigden
(VvA) krijgen vaak de vraag waarom wij huisartsen, ondanks dat we vaak zelfstandig
ondernemers zijn, toch verplicht pensioen moeten opbouwen bij ons pensioenfonds.
Kortgezegd: omdat we dat zelf willen. En met een goede reden.
We regelen ons pensioen met alle huisartsen. Door samen pensioen op te bouwen kunnen we als beroepsgroep bepalen wat
we zelf belangrijk vinden in ónze regeling. Zo bent u binnen
ons fonds, zonder gezondheidskeuring vooraf, verzekerd van
pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid en een uitkering
bij overlijden. Zaken die we natuurlijk hopen nooit te hoeven
gebruiken, maar wel belangrijk en solidair zijn.
Maar er zijn nog meer voordelen aan het gezamenlijk regelen
van ons pensioen. Door samen pensioen op te bouwen hebben
we schaalvoordeel, delen we de kosten van het beheren van
ons vermogen, en kunnen we een stabiel rendement halen.
Want met onze illiquide beleggingen, in bijvoorbeeld vastgoed,
behalen we rendement tegen minder risico. Bovendien, en dat
wordt vaak vergeten, zorgen we ervoor dat u levenslang pensioen krijgt. Daarmee delen we het risico dat u veel langer zou
leven dan gemiddeld en daardoor uw geld op is. Het pensioen
van SPH krijgt u tot uw overlijden.

van de beroepspensioenvereniging (BPV). Momenteel zijn bijna
9 van de 10 huisartsen lid van de BPV.

Van, voor en door huisartsen
De beroepspensioenvereniging bepaalt de inhoud van de
pensioenregeling. Het belangrijkste orgaan binnen de BPV
is de Vergadering van Afgevaardigden (VvA). In dit democratisch gekozen orgaan zitten 50 huisartsen. Zij zijn ingedeeld in
verschillende clusters, zoals waarnemend huisartsen, vrijgevestigde huisartsen, AIOS, HIDHA's en pensioengerechtigden.
Deze indeling is het uitgangspunt voor een representatieve
vertegenwoordiging van de leden.
Onze pensioenregeling is recent veranderd. Maar we blijven
niet stilzitten. De pensioenregeling wordt de komende jaren
doorontwikkeld. Zo wordt gekeken naar zaken zoals keuzemogelijkheden in premiehoogte en naar hoe we ons pensioengeld maatschappelijk verantwoord willen laten beleggen.

Voorwaarden verplichtstelling

Verkiezingen

De pensioenregeling voor huisartsen is in 1973 op verzoek van
de huisartsen verplicht gesteld door het ministerie van Sociale
Zaken. Periodiek wordt er getoetst of er onder de huisartsen
nog voldoende draagvlak is voor de verplichtstelling. Dit wordt
gemeten aan de hand van het percentage deelnemers dat lid is

Volgend jaar zijn er verkiezingen voor de VvA. Dan worden
ook de verhoudingen tussen de clusters opnieuw bepaald. Alle
leden van de BPV kunnen zich voor de VvA verkiesbaar stellen.
Later dit jaar informeren wij u hierover.

Nieuw bestuurslid: Corinne Collette
Sinds 1 januari is Corinne Collette toegetreden tot het BPV-bestuur. Zij werkte als huisarts in Utrecht.
Zij vertegenwoordigt binnen het BPV-bestuur de stem van de gepensioneerde huisarts.
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De feiten over uw pensioen op een rij
We realiseren ons dat pensioen complexe materie is. Iets waar u zich niet dagelijks
mee bezig houdt, maar wellicht wel een mening over heeft. Daarom vindt u hier in
het kort de feiten over uw pensioen op een rij, zodat u goed geïnformeerd uw mening
kunt vormen.

Pensioen opbouwen bij SPH is voor huisartsen verplicht
Veruit de meeste huisartsen willen hun pensioen gezamenlijk regelen. Daarom is de pensioenregeling voor huisartsen
in 1973 op verzoek van de huisarsten verplichtgesteld door het ministerie van Sociale Zaken. Omdat huisartsen samen
voor hun pensioen zorgen, profiteren we van verschillende voordelen.
Lees hierover meer op pagina 7 van deze H&P.

De pensioenpremie bij SPH is vergelijkbaar met
die bij andere pensioenfondsen
De premie is ongeveer 24% van de pensioengrondslag. Voor een deel van de huisartsen is sprake van een forse
premiestijging ten opzichte van voorgaande jaren. We begrijpen dat dit hard kan aankomen. Pensioen is de afgelopen
jaren veel duurder geworden. Om een te grote inkomensachteruitgang na pensionering te voorkomen is een hogere
pensioenpremie nodig. Als u later levenslang ongeveer de helft van uw pensioengevend inkomen aan pensioen wilt
krijgen, moet u op basis van een fulltime werkweek nu ruim een dag in de week voor uw pensioen werken.
Bij SPH was de premie tot nu toe ongeveer 18%. Ter vergelijking: bij andere pensioenfondsen in de gezondheidszorg,
waaronder ABP, PFZW en SPMS, ligt de premie op of boven 25% van de pensioengrondslag.

Uw te verwachten pensioen is behoudend
berekend, en al gecorrigeerd voor inflatie
Als u kijkt naar uw te verwachten pensioen, en dat vergelijkt met uw inleg, dan snappen we dat dit tegen lijkt te
vallen. Toch valt dit in de praktijk mee.
We houden in berekeningen van uw te verwachten pensioen al rekening met inflatie. De bedragen zijn ‘vertaald’ naar
bedragen van nu, met dezelfde koopkracht. U kunt de bedragen dus vergelijken met uw besteedbare inkomen van nu.
Lees meer hierover op pagina 4 van deze H&P.
Ook zijn we liever wat voorzichtiger dan niet voorzichtig genoeg. We weten namelijk niet welke rendementen we de
komende jaren zullen maken. We hebben daarom gerekend met een rendement waarvan we verwachten dat we het
met een behoorlijke zekerheid over een zeer lange periode kunnen realiseren (ongeveer 2,5%). Deze verwachting is
lager dan de rendementen uit het verleden door de lage rente. Het daadwerkelijke rendement kan hiervan afwijken.

Dit artikel is een verkorte versie van een
nieuwsbericht op www.huisartsenpensioen.nl.
Scan de qr-code voor het volledige bericht.
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