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Uw pensioenreglement is gewijzigd rondom arbeidsongeschiktheid
Geachte «Naam»
Tijdens uw opleiding bent u in dienst bij SBOH en bouwt u een pensioenkapitaal op bij Stichting
Pensioenfonds Huisartsen in Opleiding (Pensioenfonds HAIO). Hoe u pensioen opbouwt staat
in het pensioenreglement. Ons fonds heeft dit reglement aangepast. Er gelden nu nieuwe
regels rondom arbeidsongeschiktheid.
In deze brief:
1. leggen we uit wat er gewijzigd is;
2. vragen we u om uw e-mailadres aan ons door te geven, zodat we digitaal met u kunnen
communiceren.
1. Wat is er geregeld bij arbeidsongeschiktheid?
Als u arbeidsongeschikt wordt en uit dienst gaat bij SBOH, kunt u onder voorwaarden toch
pensioen blijven opbouwen bij ons fonds (ook wel: premievrije voortzetting). Dit geldt voor u als
u voor 65% of meer beroepsarbeidsongeschikt wordt als arts. Hiervoor moet u zich laten
keuren door een onafhankelijke keuringsarts van Movir. Deze arts gebruikt bij zijn keuring het
arbeidsongeschiktheidscriterium ‘Beroepsarbeidsongeschiktheid als arts waarvoor een BIGregistratie noodzakelijk is’. Ook moet u ermee akkoord gaan dat de resultaten van deze keuring
worden gedeeld met ons fonds.
Wanneer blijkt dat u voor 65% of meer beroepsarbeidsongeschikt bent als arts, hebt u recht op
premievrije voortzetting van uw pensioen. Dat betekent dat u wel pensioen opbouwt, maar
daarvoor geen premie hoeft te betalen. Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw
partner en wezenpensioen voor uw kinderen. Tenminste elke vijf jaar vindt er een herkeuring
plaats.
Wat moet u daarvoor doen?
Om recht te krijgen op premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw is de medische
keuring verplicht. Daarom krijgt u een oproep van een onafhankelijke keuringsarts.
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Deze keuringsarts is van Movir. Hij moet de uitkomst van de keuring (lees: het percentage dat u
beroepsarbeidsongeschikt bent) met het pensioenfonds delen. Wij vragen de uitkomst bij Movir
op en daarvoor hebben wij van u een machtiging nodig.
Als u opnieuw wordt gekeurd of opnieuw ziek wordt binnen 4 weken na herstel, moet u zich
melden bij Pensioenfonds HAIO. Doet u dat niet, dan verliest u het recht op pensioenopbouw.
Wat is er gewijzigd?
De procedure is niet gewijzigd. Wel zijn er in het reglement uitzonderingssituaties preciezer
omschreven en termijnen duidelijker vastgelegd. Voor alle details verwijzen we u naar het
volledige pensioenreglement op onze website www.pf-haio.nl/documenten. De informatie over
beroepsarbeidsongeschiktheid staat in artikel 7.
2. Ons fonds communiceert digitaal
Verder willen we uw aandacht vragen voor het volgende: Pensioenfonds HAIO wil graag
digitaal met u communiceren. Bent u daarmee akkoord? Dan hoeft u niets te doen. Uw
werkgever SBOH geeft binnenkort het e-mailadres aan ons door waarop u van SBOH uw
salarisstrook ontvangt. Wilt u niet dat SBOH dat doet? Geef dit dan door aan SBOH via
sboh@sboh.nl.
Ontvangt u uw pensioeninformatie toch liever op papier? Maak dan vóór 26 maart 2020
bezwaar. Ga naar www.pf-haio.nl en log in op Mijn Pensioencijfers met uw DigiD. 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. In Mijn
Pensioencijfers kunt u het ook aangeven als u op een ander e-mailadres pensioeninformatie
wilt ontvangen.
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

