Vrijgevestigd huisartsen

Hoe is uw pensioen geregeld?

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling.
In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige
informatie van SPH. U kunt laag 2 en 3 vinden op www.huisartsenpensioen.nl of opvragen via advies@huisartsenpensioen.nl
of via telefoonnummer 030 – 277 96 40. Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen leest u in ons
beleggingsbeleid. Dit beleggingsbeleid vindt u op www.huisartsenpensioen.nl.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?
Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen.
Dat pensioen ontvangt u als u 68 jaar wordt.

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner een
partnerpensioen en krijgen uw kinderen een
wezenpensioen. De hoogte is afhankelijk van
het moment waarop u overlijdt.
Komt u te overlijden tijdens uw deelname aan de
pensioenregeling van SPH? Dan krijgt uw partner
een tijdelijk aanvullend partnerpensioen tot zijn/haar
AOW-leeftijd.

Komt u te overlijden tijdens uw deelname aan de
pensioenregeling van SPH? Dan krijgen uw kinderen een
extra aanvullend wezenpensioen zolang zij ook het
wezenpensioen ontvangen.
Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw geheel of gedeeltelijk door, zonder dat u daarvoor premie betaalt. Dit noemen we premieovername bij
arbeidsongeschiktheid. De premieovername duurt
maximaal 3 jaar. Alleen als u een inkomensvervangende
arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, loopt de
premieovername langer door.
Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling
u biedt? Kijk dan op www.huisartsenpensioen.nl.
U vindt daar ook ons pensioenreglement.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?
Overlijdt u nadat uw deelname aan de pensioenregeling
van SPH is beëindigd? Dan ontvangt uw partner geen
tijdelijk aanvullend partnerpensioen.

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen
arbeidsongeschiktheidspensioen van SPH.
Een arbeidsongeschiktheidspensioen is een uitkering
tijdens arbeidsongeschiktheid.

Overlijdt u nadat uw deelname aan de pensioenregeling
van SPH is beëindigd? Dan ontvangen uw kinderen geen
extra aanvullend wezenpensioen.

Hoe bouwt u pensioen op?
U bouwt op drie manieren pensioen op:
A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid.
Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
B. Pensioen bij SPH. U bouwt dit pensioen op via uw
werk als huisarts. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met
een lijfrente of banksparen.
Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het
pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die
stukjes. Dit heet een vastebedragenregeling. Vanaf uw
pensioendatum ontvangt u dit pensioen zo lang u leeft.

Jaarlijks bouwt u een deel van uw pensioen op.
De hoogte van dit jaarlijkse opbouwbedrag is in 2018
maximaal € 861,48 bij een winst van € 133.146. Is uw
winst in 2018 lager of werkt u parttime? Dan bouwt u
naar evenredigheid een lager pensioen op.
U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Hoeveel
pensioenpremie u betaalt, hangt af van de hoogte van
het pensioen dat u in het kalenderjaar opbouwt.

Welke keuzes heeft u zelf?
Verandert u van werkomgeving en daardoor van
pensioenuitvoerder? Dan kunt u het pensioen
dat u heeft opgebouwd, meestal meenemen naar uw
nieuwe pensioenuitvoerder.

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken met andere pensioenregelingen? Kijk dan op www.huisartsenpensioen.nl.
Of vraag de pensioenvergelijker op bij de afdeling
Pensioenbeheer via telefoonnummer 030 – 277 96 40.
Lees verder op de volgende pagina >

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
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Wilt u het partnerpensioen, of een deel daarvan, uitruilen
voor ouderdomspensioen voor uzelf? Of wilt u een deel
van uw ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op het moment dat u
met pensioen gaat. Uitruil van ouderdomspensioen naar
extra partnerpensioen voor uw partner kan ook als
u stopt met werken als huisarts.

De pensioenleeftijd bij SPH is 68 jaar. U kunt uw
pensioen in laten gaan tussen uw 60e en 73e jaar. Als u
met pensioen wilt, dan vraagt u dit vier tot zes maanden
voor de gewenste ingangsdatum aan.
Als u met pensioen gaat, kunt u kiezen voor een hoger
aanvangspensioen. U start dan met een hoger pensioen.
Maar later groeit uw pensioen minder of daalt uw
pensioen.

U kunt vanaf uw 60e jaar met deeltijdpensioen.
Als u hiervoor kiest, dan vraagt u dit vier tot zes maanden
voor de gewenste ingangsdatum aan.

Wilt u alle keuzemogelijkheden zien? U vindt ze in laag 2
van uw Pensioen 1-2-3. Bijvoorbeeld over wat u kunt
doen als u stopt als huisarts.

Hoe zeker is uw pensioen?
De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Het is
mogelijk dat wij uw pensioen niet met de lonen kunnen
laten meegroeien. SPH heeft namelijk met risico’s te
maken. Bijvoorbeeld deze:
• Mensen worden gemiddeld steeds ouder.
We moeten het pensioen daardoor langer betalen.
• Een lage rente maakt pensioen duurder.
SPH heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde
pensioen te kunnen betalen.
• De resultaten van onze beleggingen kunnen
tegenvallen.
• Kijk op www.huisartsenpensioen.nl voor meer
informatie over onze financiële positie en de
beleidsdekkingsgraad.

De toeslag bestaat uit twee delen: allereerst volgt SPH de
ontwikkeling van de cao-lonen van de overheid. SPH kan
hiervan afwijken als de inkomensontwikkeling van de
huisartsen daar aanleiding toe geeft. Daarnaast proberen
we u jaarlijks een extra toeslag te geven die van de
overheid maximaal 2,25% mag zijn. SPH heeft de
afgelopen 3 jaar de volgende toeslagen toegekend:
Datum
toeslag
1-1-2018
1-1-2017
1-1-2016

Houdt uw pensioen zijn waarde?
SPH streeft ernaar om uw pensioen ieder jaar te
verhogen met een toeslag. Deze toeslag heeft veel
invloed op de hoogte van uw (te bereiken) pensioen.
U krijgt alleen een toeslag als de financiële positie van
het pensioenfonds dit toelaat. De toekomstige toeslagen
zijn dus voorwaardelijk en geen recht.

Hoeveel
toeslag
ontvangt u?
2,79%
1,40%
2,12%

Wat was ons Ontwikkeling
streven
van de lonen
3,85%
2,69%
3,82%

1,60%
0,44%
1,57%

Stijging
van de
prijzen
1,4%
0,3%
0,6%

Hebben we een tekort? Dan nemen we indien nodig één
of meer van de volgende maatregelen:
• Uw pensioen groeit niet (volledig) mee met de stijging
van de lonen.
• Uw premie gaat omhoog.
• In het uiterste geval verlagen we uw pensioen.

Welke kosten maken wij?
SPH maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:
• Kosten voor de administratie.
• Kosten om het vermogen te beheren.

Wanneer moet u in actie komen?
Als u van werkomgeving en pensioenuitvoerder
verandert. U kunt het pensioen dat u eerder heeft
opgebouwd, meestal meenemen naar uw nieuwe
pensioenuitvoerder. Dat heet waardeoverdracht.
Als u arbeidsongeschikt wordt.

Als u stopt met uw huisartsenpraktijk.

Bekijk jaarlijks hoeveel pensioen u heeft opgebouwd:
www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid.
Als u gaat trouwen, als u een geregistreerd partnerschap
aangaat of als u met uw partner gaat samenwonen met
een samenlevingscontract.
Als u gaat scheiden, uw geregistreerd partnerschap
beëindigt of niet langer samenwoont.

Als u verhuist naar het buitenland.

Heeft u vragen of wilt u een keuze doorgeven?
Of wilt u overleggen over uw pensioen?
Neem gerust contact met ons op:
advies@huisartsenpensioen.nl of 030 – 277 96 40. Wij
staan op maandag t/m donderdag van 8.00 tot 17.30 uur
voor u klaar. En op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
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