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Deelnemers geven Pensioenfonds HAIO rapportcijfer 6,6
Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde dat pensioenfondsen van hun deelnemers krijgen.
Ook vinden deelnemers het pensioenfonds deskundig en betrouwbaar. Dit blijkt uit het
onderzoek dat het fonds dit najaar heeft gehouden onder de deelnemers. Bijna 200 mensen
vulden de vragenlijst in van TNS NIPO. Wij willen deze deelnemers hartelijk bedanken voor hun
medewerking. Dankzij hen hebben we een representatieve uitslag gekregen. Lees meer over de
resultaten van het onderzoek op onze website.

Uw pensioen tijdens uw opleiding
Pensioenfonds HAIO is het pensioenfonds van uw
werkgever, de SBOH. U en uw werkgever betalen
pensioenpremie aan het pensioenfonds. Met dit geld
spaart u voor later. U bent via het pensioenfonds ook
verzekerd bij arbeidsongeschiktheid en overlijden. Als
uw opleiding stopt, stopt uw dienstverband, uw
pensioenopbouw én de verzekeringen. Hierop is één
uitzondering; als u arbeidsongeschikt wordt, dan blijft
de pensioenopbouw doorlopen.

Pensioenkapitaal of pensioenuitkering.
Wat is het verschil?
U bouwt een pensioenkapitaal op, geen recht op een
pensioenuitkering. Dat werkt zo: samen met uw
werkgever betaalt u elk jaar een bedrag voor uw
pensioen. Dat is de pensioenpremie. Pensioenfonds
HAIO belegt en spaart met dit geld. Zo bouwt u tijdens
uw opleiding een pensioenkapitaal op. U kunt van uw
pensioenkapitaal op uw pensioendatum straks een

pensioenuitkering inkopen bij een bank of verzekeraar
óf u kunt het pensioenkapitaal na uw opleiding
meenemen naar uw volgende pensioenfonds.

Hebt u uw Uniform Pensioenoverzicht al gezien?
In september hebt u uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht ontvangen. Hierin staat hoeveel
pensioenkapitaal u hebt en wat er geregeld is voor uw nabestaanden. Dit jaar ziet het
pensioenoverzicht er anders uit. De informatie is korter en voorzien van iconen. Bent u uw
pensioenoverzicht kwijt? Hij staat ook op de beveiligde omgeving van onze website, Mijn
Pensioencijfers. Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD.

Welke wijzigingen moet je zelf melden?
Er verandert iets in uw privéleven of uw werk. Zo'n verandering kan van grote invloed zijn op uw
pensioen. Zorg ervoor dat u straks niet voor verrassingen komt te staan. Verdiep u in de situatie
als zo'n verandering plaatsvindt. Denk aan samenwonen, trouwen, scheiden, verhuizen, van
baan veranderen, etc. Kijk op onze website wanneer u welke informatie aan ons moet
doorgeven.

Samenwonen en pensioen. Daar moet u
iets voor doen.
Het pensioenfonds heeft een uitkering geregeld voor uw
partner, mocht u komen te overlijden. Als u getrouwd
bent (of een geregistreerd partnerschap hebt) is uw
partner automatisch hiervoor aangemeld. Als u
samenwoont, is dat niet het geval. Meld uw partner aan
bij het pensioenfonds. Log in en gebruik het formulier dat
u vindt in Mijn Pensioencijfers.

Stopt uw opleiding? Vergeet dan niet uw pensioen!
Als uw opleiding stopt, stopt uw dienstverband, uw pensioenopbouw én de verzekeringen. U
kunt uw pensioenkapitaal na uw opleiding meenemen naar uw volgende pensioenfonds. Als u
dat niet doet, dragen we het na twee jaar over aan verzekeraar Zwitserleven.

Waarom is er een speciaal pensioenfonds voor huisartsen in
opleiding?
Huisartsen in opleiding zijn in dienst bij de SBOH en bouwen pensioen op bij Pensioenfonds
HAIO. Het bestuur van het pensioenfonds onderzoekt elk jaar samen met het
verantwoordingsorgaan en de sociale partners of een apart pensioenfonds voor de periode van

de opleiding nog steeds financieel interessant is voor aios. Tot nu toe is telkens gebleken dat de
deelnemer duurder uit is bij aansluiting bij een ander fonds. Daarnaast speelt een rol dat het
arbeidsongeschiktheidsrisico en het overlijdensrisico bij het pensioenfonds goed geregeld zijn.

Meer weten?
Meer informatie over de onderwerpen in deze nieuwsbrief vindt u op onze website: www.pfhaio.nl. Als u inlogt kunt u online uw pensioenzaken regelen.
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