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Kunnen wij u digitaal bereiken? Geeft ons uw e-mailadres door!
En we hebben belangrijk nieuws over de toekomst van ons fonds
Geachte «Naam»
Tijdens uw opleiding was u in dienst bij SBOH en bouwde u een pensioenkapitaal op bij
Stichting Pensioenfonds Huisartsen in Opleiding (Pensioenfonds HAIO). U bent nu uit dienst,
maar hebt na uw vertrek uw pensioen bij Pensioenfonds HAIO laten staan.
In deze brief:
1. vragen we u om uw e-mailadres aan ons door te geven, zodat we digitaal kunnen
communiceren met u;
2. informeren we u over de toekomst van ons fonds;
3. wijzen we u op de mogelijkheid om uw pensioen over te dragen.
1. Ons fonds communiceert digitaal
Pensioenfonds HAIO wil graag digitaal met u communiceren. Dat is duurzamer, goedkoper en
sneller. Daarom vragen wij u om uw e-mailadres door te geven aan ons fonds:




Ga naar onze website www.pf-haio.nl
Log met uw DigiD in op Mijn Pensioencijfers
Vul uw e-mailadres in. U kunt uw e-mailadres later altijd nog wijzigen.

Ontvangt u uw pensioeninformatie toch liever op papier? Maak dan vóór 26 maart 2020
bezwaar:





Ga naar onze website www.pf-haio.nl
Log met uw DigiD in op Mijn Pensioencijfers
Ga naar Mijn Gegevens en geef daar aan dat u uw pensioeninformatie op papier wilt
ontvangen.
Of stuur een ondertekende brief met uw klantnummer naar Pensioenfonds HAIO,
Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen.
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2. Toekomst van ons fonds
Ons fonds houdt op te bestaan. Uit onderzoek is gebleken dat ons fonds te klein is om
zelfstandig te blijven bestaan. De kosten worden te hoog en de eisen van de toezichthouder
zijn te zwaar om aan te kunnen blijven voldoen. Uw oud-werkgever SBOH en LAD hebben
daarom (in overleg met de LOVAH) onderzocht bij welk ander pensioenfonds we ons het beste
kunnen aansluiten.
SPH, het huisartsenpensioenfonds, bleek de beste keuze te zijn. Wij hebben het proces in gang
gezet, zodat ook huisartsen in opleiding daar pensioen kunnen opbouwen. Als dit definitief is,
wordt uw opgebouwde pensioenkapitaal bij ons fonds in de loop van 2021 overgedragen aan
SPH. Daar hoeft u niets voor te doen. We houden u uiteraard op de hoogte van de
ontwikkelingen.
3. Wilt u uw pensioen meenemen?
Het pensioenkapitaal dat u bij ons fonds hebt opgebouwd kunt u meenemen naar uw nieuwe
pensioenfonds of verzekeraar als u via uw werk pensioen opbouwt. Dat kunt u aanvragen bij
uw nieuwe pensioenfonds. U ontvangt dan van ons en uw nieuwe fonds een offerte. Na
akkoord dragen wij uw pensioenkapitaal over aan uw nieuwe pensioenfonds. Dan hebt u al uw
pensioen overzichtelijk bij elkaar.
Bouwt u nu al pensioen op bij SPH? Dan kunt u nu waardeoverdracht aanvragen. Doet u dit
niet? Dan gaat uw pensioenkapitaal in 2021 automatisch met alle andere pensioenen van ons
fonds over naar SPH.
Hebt u vragen?
Hebt u vragen over uw pensioen? Op onze website www.pf-haio.nl vindt u meer informatie
over pensioen en arbeidsongeschiktheid. Ook kunt u contact opnemen met onze helpdesk via
088 - 116 3031 of pf-haio@azl.eu.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Stichting Pensioenfonds Huisartsen in Opleiding

Maarten de Wit
Voorzitter

