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It’s all about communication...
Het woord ‘communicatie’ gebruiken we allemaal
wel eens. Het ligt aan de communicatie als iets
niet goed gaat, we moeten regelmatig ‘beter
communiceren’ en als we ons slecht geïnformeerd
voelen dan ‘is er niet goed over gecommuniceerd’.
We communiceren wat af met z’n allen en met de
online mogelijkheden die er zijn wordt dat alleen
maar meer en intensiever. Communicatie komt
van het Latijnse woord ‘communicare’ en betekent
zoiets als ‘gemeenschappelijk maken’.
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It’s all about communication...
Dat vind ik een mooie betekenis want als we iets gemeenschappelijk
maken dan is het ook van ons allemaal, het heeft iets verbindends.
Sterker: het is verbindend….

Column

En dat is nu precies waarmee we ook bij SPH voortdurend bezig zijn: het gemeenschappelijk maken en
verbinden, verbinding zoeken met onze deelnemers,
in feite één van onze belangrijkste opgaven. Dit past
overigens ook in het overheidsbeleid om meer inzicht
te geven in het moeilijke pensioendossier. Niet voor
niets kwam minister Koolmees een aantal weken
geleden met suggesties voor betere pensioencommunicatie.
Mede daarom ook gaat deze maand onze vernieuwde internetsite www.huisartsenpensioen.nl live. In
een nieuwe huisstijl bovendien die meer geschikt is
voor online communicatie. Onderdeel van de nieuwe

website is een zogeheten MijnOmgeving waarin u als deelnemer inlogt
en uw actuele pensioengegevens kunt bekijken. En niet alleen bekijken: u kunt nagaan wat eerder of later met pensioen gaan financieel
voor u betekent. Waarna u eventueel beslissingen kunt nemen over uw
(financiële) toekomst. Dit is een van de manieren waarop we als SPH de
verbinding met u zoeken.
Een andere manier zijn de diensten van onze financiële planners. Veel
huisartsen, oud én jong(!) gingen al met een van onze drie gecertificeerde deskundigen in gesprek om overzicht te krijgen van hun financiële
situatie. De financiële planners komen naar u toe als u dat wilt of u bent
welkom op ons kantoor in Driebergen. En u kunt hen natuurlijk bellen of
mailen.
En dan zijn er natuurlijk nog de vele andere manieren waarop wij als
SPH de verbinding met u zoeken: informatiebijeenkomsten, webinars,
de ledenvergaderingen van de BPV, de enquêtes die we houden om uw
mening te vragen en deze Huisarts & Pensioen die u nu in handen heeft.
En natuurlijk op de Landelijke Huisartsenbeurs begin april waar ook SPH
met een stand aanwezig is.
Wij vinden het oprecht belangrijk dat deelnemers meer betrokken raken,
inzicht krijgen en met ons in gesprek gaan over hun eigen en daarmee
ons gezamenlijke pensioen. Dat u ons vertelt wat uw mening is, suggesties geeft. Blijven communiceren dus en werken aan het gemeenschappelijk maken van ons pensioen. Doet u mee?

Het is u waarschijnlijk direct opgevallen; deze Huisarts & Pensioen heeft een compleet

Johan Reesink,
Voorzitter SPH

Met de nieuwe huisstijl willen we benadrukken dat SPH het
pensioenfonds van, voor en door huisartsen is. Daarom gebruiken we foto’s van echte huisartsen, in hun praktijk of gewoon
thuis. Want SPH wil er voor u zijn. Niet alleen als het fonds dat
voor uw pensioen zorgt, maar ook door met u mee te denken
en te kijken naar uw financiële toekomst.
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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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SPH in een nieuw jasje
nieuwe stijl. En deze stijl komt u vanaf nu tegen in steeds meer uitingen van SPH, zoals
uw UPO, de stand op de Huisartsbeurs en onze vernieuwde website.
Neem eens een kijkje op de compleet vernieuwde website
www.huisartsenpensioen.nl. Hier vindt u het laatste nieuws,
de complete regeling en alle relevante informatie en formulieren. Ook kunt u inloggen om de actuele opbouw van uw pensioen te bekijken, en kunt u met de interactieve pensioenplanner
kijken wat er gebeurt als u eerder, of later, met pensioen gaat.

TIP!

Inloggen met DigiD
Met het oog op de strengere privacyregels op internet, en om een wildgroei
aan inlognamen te voorkomen, is er voor gekozen om u voortaan met uw DigiD
in te laten loggen op onze website. Deze veilige manier van inloggen gebruikt u
ook voor onder andere uw belastingaangifte en uw mijnoverheid-berichtenbox.
Kijk voor meer informatie over uw DigiD op www.digid.nl

Neem o
een kijkj ok
de verni e op
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De berekening van de premie voor
vrijgevestigde en waarnemende
huisartsen is definitief veranderd

Openbare Vergadering van het Verantwoordingsorgaan | 7 juni
Op 7 juni 2018 vindt de Openbare Vergadering van het Verantwoordingsorgaan plaats. Deze vergadering
is toegankelijk voor deelnemers aan het fonds. Het BPV-bestuur en het SPH-bestuur doen in deze vergadering verslag over het jaar 2017. De vergadering start om 17.30 uur op een locatie in de regio Utrecht.
Geïnteresseerden zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden via bpv@huisartsenpensioen.nl.

Bent u vrijgevestigd of waarnemend huisarts? Dan is per 1 januari 2018 de
berekening van uw pensioenpremie definitief veranderd. Van 2015 tot 2017
gold nog een overgangsregeling. Deze is nu gestopt. Hieronder zetten wij voor
u op een rijtje hoe de premieberekening was, waarom deze is veranderd, wat
de overgangsregeling was, hoe de berekening nu is en waar u rekening mee
moet houden. Ook leest u in dit artikel over de uitzonderingsmogelijkheden.

Hoe was de premieberekening?
Tot 2015 baseerden wij elk jaar uw pensioenpremie op het
bruto beroepsinkomen dat u verwacht in datzelfde jaar te
gaan halen. Achteraf vond dan eventueel een correctie plaats.

Waarom is de premieberekening veranderd?
Sinds 2015 valt SPH onder het zogeheten fiscale Witteveen
kader. Dat brengt een aantal gewijzigde voorschriften van de
Belastingdienst met zich mee.
De premieberekening mag niet langer plaatsvinden op basis
van het brutoberoepsinkomen. Wij moeten de premie nu
berekenen over de winst uit onderneming. Vaak is uw winst
over het afgelopen jaar - en het jaar daarvoor - door de
Belastingdienst nog niet definitief vastgesteld. De Belastingdienst verplicht ons nu om uw premie te berekenen over de
winst uit onderneming die definitief is vastgesteld door hen.
Hiervoor moeten wij dan uw winst uit onderneming en het
aantal gewerkte uren van drie jaar terug gebruiken.

Hoe was de overgangsregeling?
Van 2015 tot en met 2017 mochten wij een overgangsmaatregel opnemen. Hierbij was het nog mogelijk om de
premie te baseren op de (verwachte) winst uit het lopende jaar.
Deze overgangsmaatregel was bedoeld om u aan de gewijzigde systematiek te laten wennen. De overgangsmaatregel is per
1 januari 2018 gestopt.

Hoe is de premieberekening nu?
Uw pensioenpremie, en daarmee ook uw pensioenopbouw,
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Wanneer kan er voor mij een uitzondering
gemaakt worden?
Slechts in drie situaties mag u tijdelijk uw pensioenpremie
laten berekenen op een schatting van uw winst in het lopende
jaar. Dit kan als u:
• overstapt van een eigen praktijk naar waarnemen.
• als u uw pensioen geheel of gedeeltelijk laat ingaan.
• recht heeft op premieovername bij arbeidsongeschiktheid.

Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunt u een beroep doen
op de zogeheten hardheidsclausule. Wij spreken van een
uitzonderlijke situatie als er een daling van het inkomen is,
die niet te voorzien was én er bijzondere omstandigheden
zijn. In dat geval kan het bestuur besluiten om de pensioenpremie toch te berekenen op basis van de huidige winst. Als u
denkt dat dit voor u geldt, kunt u een verzoek indienen bij het
bestuur.

berekenen wij met de winst uit onderneming en het aantal
uren dat u drie jaar geleden heeft gerealiseerd. Dat betekent
dat u nu de premie betaalt die past bij uw inkomen van drie
jaar geleden.
Het is belangrijk om hiermee rekening te houden, als u van
plan bent om uw werkzaamheden te wijzigen. Wilt u minder
gaan werken? Dan is het goed om er alvast rekening mee te
houden dat uw pensioenpremie pas over drie jaar aansluit op
uw gewijzigde inkomen. Het kan in uitzonderlijke situaties
zelfs voorkomen dat uw pensioenpremie hoger is dan het
inkomen dat u in dat jaar werkelijk realiseert.

Wilt u minder gaan werken?
Dan is het goed om er alvast rekening
mee te houden dat uw pensioenpremie pas over drie jaar aansluit
op uw gewijzigde inkomen.
Is uw winst in het lopende jaar hoger dan uw winst van drie
jaar geleden? En wilt u graag meer pensioen opbouwen dan
op basis van uw winst van drie jaar geleden mogelijk is? Dan
moeten wij u helaas teleurstellen. De Belastingdienst staat een
hogere pensioenopbouw onder geen enkele omstandigheid
toe. U kunt wel onze financieel planners vragen naar andere
mogelijkheden. Op onze website leest u wat zij voor u kunnen
doen.
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Kandideert u zich voor de bestuursklas 2018?
Als huisarts neemt u deel aan de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH).
Het bepalen van de inhoud van de regeling, het uitvoeren en goedkeuren en het toezicht houden op de
regeling gebeurt grotendeels door huisartsen. Huisartsen die, naast hun dagelijkse praktijk, een bestuursfunctie hebben bij SPH, de Beroepspensioenvereniging huisartsen (BPV) of lid zijn van de Vergadering
van Afgevaardigden (VvA). Heeft u interesse in een (bestuurs)functie binnen SPH, heeft u ambitie, heeft
u inzicht in bestuurlijke processen, heeft u gevoel voor evenwichtige belangenafwegingen, meldt u dan
nu aan voor de kick-off bijeenkomst op _______. Tijdens deze kick-off bijeenkomst maakt u kennis met
het fonds en zijn verschillende gremia en geven we een toelichting op de inhoud en planning van de
bestuursklas 2018.

Geen pensioenopbouw tijdens
zwangerschapsverlof? Ongelijkheid!
Misschien moet u als pensioengerechtigde nog belasting betalen
over uw ontvangen pensioen
Als u van ons pensioen ontvangt, hebben wij al belasting ingehouden op uw uitkering. Toch kan het zijn dat u nog belasting moet
bijbetalen. Bij het inhouden van belasting op uw pensioenuitkering
zijn er namelijk twee zaken waar wij geen zicht op hebben.
Heeft u meer uitkeringen die rekening houden
met heffingskorting?
De eerste is uw heffingskorting. Misschien krijgt u nog meer
uitkeringen. Bijvoorbeeld de AOW of een lijfrente-uitkering.
Ook bij deze uitkeringen wordt belasting ingehouden. Maar bij
welke uitkering(en) wordt er rekening gehouden met uw heffingskortingen? Een heffingskorting is een bedrag waarover u
geen belasting hoeft te betalen. Houden meerdere uitkeringen
rekening met dezelfde heffingskortingen? Dan is de kans groot
dat u te weinig belasting heeft betaald.
Op uw jaaropgaven kunt u zien bij welke uitkering(en) er rekening is gehouden met de heffingskortingen.
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Wat is uw totale inkomen?
De tweede is de hoogte van uw inkomen. Hoe hoger uw
inkomen, hoe meer belasting u moet betalen. Wij weten niet
wat uw totale inkomen is. Wij kunnen uw belasting hebben berekend met een lager tarief dan het tarief dat bij uw inkomen
hoort. In dat geval moet u belasting bijbetalen. Ook heffingskortingen hangen af van uw inkomen. Is uw inkomen hoog?
Dan kan dat een lagere tot geen heffingskorting betekenen.
Of u daadwerkelijk geld moet overmaken naar de belastingdienst, hangt af van uw totale belastingaangifte. Daarin spelen
uiteraard meer zaken mee dan alleen uw pensioenuitkering.

Een interview in de digitale nieuwsbrief van de Pensioenfederatie op initiatief van SPH
met Martine Bezuijen (huisarts in Maassluis) leverde eind februari vragen van Kamerleden
op aan de ministers van Financiën en van Sociale Zaken. Aanleiding voor het interview
waren de vragen van Martine en een aantal collega’s aan SPH waarom zij haar maanden
zwangerschaps- en bevallingsverlof niet mocht meerekenen voor de premievaststelling.
Heeft u meer uitkeringen die rekening houden
met heffingskorting?
De eerste is uw heffingskorting. Misschien krijgt u nog meer
uitkeringen. Bijvoorbeeld de AOW of een lijfrente-uitkering.
Ook bij deze uitkeringen wordt belasting ingehouden. Maar bij
welke uitkering(en) wordt er rekening gehouden met uw heffingskortingen? Een heffingskorting is een bedrag waarover u
geen belasting hoeft te betalen. Houden meerdere uitkeringen
rekening met dezelfde heffingskortingen? Dan is de kans groot
dat u te weinig belasting heeft betaald.
Op uw jaaropgaven kunt u zien bij welke uitkering(en) er rekening is gehouden met de heffingskortingen.

Wat is uw totale inkomen?
De tweede is de hoogte van uw inkomen. Hoe hoger uw
inkomen, hoe meer belasting u moet betalen. Wij weten niet
wat uw totale inkomen is. Wij kunnen uw belasting hebben berekend met een lager tarief dan het tarief dat bij uw inkomen
hoort. In dat geval moet u belasting bijbetalen. Ook heffingskortingen hangen af van uw inkomen. Is uw inkomen hoog?
Dan kan dat een lagere tot geen heffingskorting betekenen.
Of u daadwerkelijk geld moet overmaken naar de belastingdienst, hangt af van uw totale belastingaangifte. Daarin spelen
uiteraard meer zaken mee dan alleen uw pensioenuitkering.

In memoriam Schelte van Randen
Op 10 december 2017 is op 92-jarige leeftijd Schelte van Randen overleden in zijn woonplaats Amsterdam.
Van Randen, in 1925 geboren in het Friese Wons, was huisarts in Amsterdam maar speelde daarnaast een
prominente rol binnen aanvankelijk de Amsterdamse Huisartsenvereniging en later bij de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) waarvan hij drie jaar voorzitter was. Hij stond bekend om zijn kundige bestuurlijke
kwaliteiten. Nauw betrokken was hij bij de oprichting van het pensioenfonds voor huisartsen in 1973, de
huidige Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH). Hij was lid van het eerste SPH-bestuur van 1973
tot 1985. Voor al zijn verdiensten werd Van Randen benoemd tot erelid van de LHV.
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De BPV achterpagina

Saai?

Column

Dat hoor je nog wel eens als het de pensioenwereld betreft. In
de vorige editie van Huisarts en Pensioen stond een dubbelinterview met de 2 nieuwe bestuursleden van SPH. Eén van hen
dacht ook dat de pensioenwereld saai zou zijn totdat hij zich er
meer in ging verdiepen en merkte dat dat toch niet het geval was.
Turbulent!
Dat woord past de laatste jaren beter bij de pensioenwereld. De lage rekenrente en de in 2015 geïntroduceerde fiscale maximering van het op te bouwen
pensioen maken SPH en BPV extra alert om te kijken
hoe een zo goed mogelijk pensioen opgebouwd kan
worden binnen de wettelijke grenzen. Waar nodig is
de regeling aangepast. Opvallend is de grote stijging
van het aantal waarnemers in Nederland. Gelukkig
zijn ze lid van de BPV. In 5 jaar tijd is hun aantal gestegen van minder dan 2000 naar meer dan 3000. En
dus hebben ze nu ook veel meer zetels in de Vergadering van Afgevaardigden. In de loop van een tiental
jaren is er voor hen veel veranderd. Aanvankelijk
hadden zij geen mogelijkheid tot pensioenopbouw

bij de SPH en sinds kort hebben zij een opbouw die gelijk is aan die van
de praktijkhoudende collegae. Goed voor de opbouw van een pensioen
waarvan het belang, gezien de toenemende levensverwachting, steeds
groter wordt. Voor waarnemers was de bijbehorende premie voor deze
opbouw soms schrikken. Daarmee komen we tot de kern van het onderwerp van deze column.
Draagvlak en Solidariteit!!
Door de verplichtstelling van deelname aan het fonds is het mogelijk
een pensioen op te bouwen met een fiscaal aftrekbare premie. De
deelnemer betaalt een flinke premie dus de fiscale aftrekbaarheid is van
groot belang. Eenmaal per 5 jaar wordt er door de overheid gekeken of
er aan de eis voor verplichtstelling wordt voldaan. Dit houdt in dat tenminste 60% van de werkende huisartsen lid is van de BPV. Vorige keer
lag dit percentage op een comfortabele 89% en ook nu zal dit percentage ruimschoots worden gehaald.
De resultaten van het huisartsenpensioenfonds zijn, met name ook in
vergelijking met die van andere (beroeps)pensioenfondsen, goed. De
regeling doet recht aan de verschillende sociaal-economische situaties
waarin deelnemers en pensioengerechtigden, maar ook partners en
kinderen van overleden leden zich kunnen bevinden. De regeling die
de BPV zo heeft opgebouwd is te danken aan de in de Vergadering van
Afgevaardigden geuite onderlinge solidariteit van de leden en pensioengerechtigden uit alle generaties. Laten we er met zijn allen aan blijven
werken dat dit waardevolle resultaat in de toekomst blijft bestaan.
Marc van Loenen
functie

Openbare vergadering van Afgevaardigden | 7 juni
Op 7 juni 2018 vindt de Openbare Vergadering van Afgevaardigden plaats. Deze vergadering is toegankelijk voor deelnemers aan het fonds. Het BPV-bestuur en het SPH-bestuur doen in deze vergadering
verslag over het jaar 2017. De vergadering start om 17.30 uur op een locatie in de regio Utrecht.
Geïnteresseerden zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden via bpv@huisartsenpensioen.nl.
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