Informatie over uw pensioen tijdens uw opleiding

Nieuwsbrief, mei 2020

De drie belangrijkste ontwikkelingen bij ons pensioenfonds:
1. De overgang naar het huisartspensioenfonds, SPH, gaat door
Bijna 90% van de huisartsen in opleiding heeft
aangegeven lid te willen worden van de
beroepspensioenvereniging BPV. Daardoor staan alle
seinen op groen om uw pensioen onder te brengen bij
SPH.
Dat betekent dat u vanaf 1 januari 2021 pensioen gaat
opbouwen bij SPH als u in dienst bent bij SBOH of bij
ons fonds pensioen opbouwt vanwege
beroepsarbeidsongeschiktheid. Ook de opgebouwde
pensioenkapitalen gaan naar SPH. Daarna houdt ons
fonds op te bestaan. SPH moet hiervoor nog zaken
regelen en De Nederlandsche Bank moet straks akkoord
gaan. Meer informatie staat op onze website.

2. Nu geen winstdeling, mogelijk later wel
Elk jaar proberen wij uw pensioenkapitaal, naast de reguliere verhoging volgens het reglement,
te verhogen met een winstdeling. Dit jaar is besloten om dat niet te doen. Uw pensioenkapitaal
wordt nu niet (extra) verhoogd. Dat heeft twee oorzaken:
•
•

de corona crisis; hierdoor zijn de beleggingen van ons fonds veel minder waard
geworden, en
de overgang naar SPH; eind dit jaar weten we hoeveel geld we over hebben. Als dat zo
is, kunnen we dit resterende bedrag aan u uitkeren in de vorm van een verhoging van
uw pensioenkapitaal. Hierover ontvangt u later nog bericht.

3. Pensioen meenemen? Misschien even niet...
Rondt u in 2020 uw opleiding af of hebt u uw opleiding al beëindigd en staat uw
pensioenkapitaal nog bij ons fonds? Dan kunt u uw pensioenkapitaal meenemen naar het
pensioenfonds waar u nu pensioen opbouwt. Dit hebben wij altijd gestimuleerd, omdat ons fonds
er is voor pensioenopbouw tijdens uw opleiding. Wij keren geen pensioenen uit.
Dit jaar is er echter sprake van een bijzondere situatie. Ons fonds houdt in 2021 op te bestaan
en mogelijk blijft er een bedrag over na de overgang van de pensioenkapitalen naar SPH. Als dit
zo is, keren we dit resterende bedrag uit. Dat voegen we toe aan uw pensioen bij SPH. Deze
extra uitkering wordt echter alleen toegevoegd aan het pensioen van mensen van wie het

pensioenkapitaal met de collectieve waardeoverdracht overgaat naar SPH. Als u uw pensioen
nu individueel meeneemt naar een ander fonds (ook als dat SPH is!), loopt u deze extra
uitkering mis.

Wij communiceren digitaal
Wij gaan steeds meer digitaal communiceren. Daarom
geeft SBOH uw e-mailadres door aan ons fonds. Wilt u
uw persoonlijke pensioeninformatie op een ander emailadres ontvangen? Geef dit door via de beveiligde
omgeving Mijn Pensioencijfers van onze website. Wilt u
liever alle informatie op papier blijven ontvangen? Dan
kunt u dat ook aangeven in Mijn Pensioencijfers.

Uw Uniform Pensioenoverzicht in 2020
Deze zomer ontvangt u van ons fonds weer een Uniform Pensioenoverzicht. Hierin staat
hoeveel pensioenkapitaal er is geregeld voor u en voor uw eventuele nabestaanden (zolang u
bij SBOH in dienst bent). In dit pensioenoverzicht ziet u de stand van zaken per 1 januari 2020.
Op onze website staat meer informatie over uw Uniform Pensioenoverzicht. Bent u uw
pensioenoverzicht kwijt? Geen nood. Hij staat voor u klaar in de beveiligde omgeving Mijn
Pensioencijfers. U logt in met uw DigiD.

Samenwonen? Partner aanmelden!
Voor uw partner is er een uitkering geregeld als u komt
te overlijden tijdens uw opleiding. Dat is het
partnerpensioen. Uw partner krijgt dit zolang hij of zij
leeft. Als u in Nederland getrouwd bent of een
geregistreerd partnerschap bent aangegaan, hoeft u
hiervoor niets te regelen. Woont u samen? Dan heeft
uw partner hier alleen recht op als u:
•
•

een samenlevingscontract hebt opgesteld bij
een notaris en
uw partner hebt aangemeld bij ons fonds.
Aanmelden kan heel eenvoudig via Mijn
Pensioencijfers.

Meld uw partner ook aan als u in het buitenland
getrouwd bent. En meld hem of haar af als u uit elkaar
gaat. Dat kunt u doen door ons een e-mail te sturen.
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