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Uw pensioen gaat naar de PPI. Wat wijzigt er en wat niet?
Geachte «Aanhef_2»
We hebben u eerder laten weten dat ons fonds ophoudt te bestaan. In december 2020 hebt u
van ons een brief ontvangen dat u vanaf 1 juni 2021 pensioenkapitaal gaat opbouwen bij de PPI
van ABN Amro Pensioenen. Het pensioenkapitaal dat u tot die tijd bij ons fonds hebt
opgebouwd, gaat mee.
Wat blijft en wat wordt anders?
Bij de PPI gaat de opbouw van uw pensioenkapitaal door. In de bijlage bij deze brief hebben we
voor u de belangrijkste overeenkomsten en verschillen op een rij gezet.
Meer informatie
Op de Documentenpagina van onze website www.pf-haio.nl staat ons huidige
pensioenreglement. Daar verschijnt straks ook het nieuwe reglement.
Vragen? Wij helpen u graag!
Zo kunt u ons bereiken:
pf-haio@azl.eu
088 - 116 3031: op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.
www.pf-haio.nl, u kunt inloggen op uw persoonlijke omgeving
‘Mijn Pensioencijfers’.
Als u belt of mailt, vermeld dan uw klantnummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Stichting Pensioenfonds Huisartsen in Opleiding

Maarten de Wit, voorzitter

De belangrijkste overeenkomsten en verschillen
Pensioenfonds HAIO

PPI ABN Amro pensioenen

U bouwt pensioenkapitaal op zolang u voor 65% of
meer beroepsarbeidsongeschikt bent als arts waarvoor
een BIG-registratie nodig is. Hiervoor betaalt u geen
premie.

Ja

ja

Het bedrag waarover u pensioenkapitaal opbouwt (uw
‘pensioengrondslag’), stijgt elk jaar.

De stijging volgt de Caolonen bij SBOH

Elk jaar gaat het bedrag op
1 juli omhoog met 2,3%

U bent verplicht om mee te werken aan een (her-)
keuring bij een keuringsinstantie

Ja

Ja

De opbouw van uw pensioenkapitaal loopt tot 68 jaar

Ja

Ja

Op uw pensioendatum ontvangt u uw opgebouwde
kapitaal waarmee u een pensioen inkoopt.

Ja

Ja

U moet het melden als u inkomen hebt als werknemer
of uit een eigen bedrijf.

Nee, dit maakt niet uit

Ja, dit kan invloed hebben
op hoeveel pensioen-kapitaal
u opbouwt. Dat komt door
belastingregels.

U kiest zelf hoe uw pensioenkapitaal wordt belegd.

Nee, dat beslist het bestuur
van ons fonds.

Ja, u kunt kiezen tussen
een defensief, neutraal of
offensief beleggingsprofiel.

Uw pensioenkapitaal wordt zorgvuldig belegd.

Ja, want de looptijd bij ons
fonds is afgestemd op een
korte periode (alleen tijdens
de opleiding tot huisarts).
Het gevolg is dat we de
risico’s niet kunnen spreiden
in de tijd.

Ja. Ook als u kiest voor
het minst risicovolle profiel
(defensief). Maar ook dan
zijn er meer risico’s dan bij
ons fonds. Want de looptijd van de beleggingen is
tot uw pensioendatum.
Over langere periode geven
beleggingen een beter
rendement. Het risico wordt
afgebouwd naarmate uw
pensioen-datum nadert.

Pensioen voor u
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Als u komt te overlijden, krijgt uw partner een uitkering
(‘partnerpensioen’). Dit geldt alleen als u bent getrouwd,
een geregistreerd partnerschap hebt of als u samenwoont met een samenlevingscontract.

Ja. Als u bij overlijden nog
dezelfde partner hebt als
toen u ziek uit dienst ging
bij SBOH. Een eventuele
nieuwe partner heeft hier
geen recht op.

Ja. Onder dezelfde voorwaarden, plus één extra
voorwaarde: uw partner
moet voor de overgang bij
de PPI bij ons bekend zijn.
Als geen partner bij ons
bekend is, hebt u hierover
onlangs een brief gekregen
om uw partner hiervoor
nog aan te melden. Een
eventuele nieuwe partner
krijgt bij uw overlijden alleen
het pensioenkapitaal (zie
verder)

Het partnerpensioen keert uit vanaf datum overlijden
zolang uw partner leeft.

Ja

Ja

De hoogte van het partnerpensioen is 50% van de
pensioengrondslag toen u bij SBOH uit dienst ging.

Ja

Ja

Uw partner ontvangt het pensioenkapitaal dat u hebt
opgebouwd op het moment van overlijden.

Nee. Het pensioenkapitaal
vervalt aan het fonds.

Ja. De partner waarmee u
samen bent op het moment
van overlijden ontvangt dit
opgebouwde kapitaal. Hij
of zij koopt hiervoor een
levenslange uitkering bij
een verzekeraar. Hij of zij
moet het kapitaal delen
met eventuele kinderen (zie
verder)

Als u komt te overlijden, krijgen uw kinderen een
uitkering (‘wezenpensioen’). Ook pleeg- en stief
kinderen tellen mee als u daar de zorg voor heeft.

Ja

Ja

Het wezenpensioen keert uit tot 18 jaar.

Ja

Ja

De hoogte van het wezenpensioen is 10% van de
pensioengrondslag toen u bij SBOH uit dienst ging.

Ja

Ja

Het wezenpensioen is er voor maximaal:

5 kinderen. Als er meer kinderen zijn, wordt het bedrag
over hen gelijkelijk verdeeld.

Er is geen maximum.

Uw kinderen ontvangen het pensioenkapitaal dat u hebt
opgebouwd op het moment van overlijden.

Nee. Het pensioenkapitaal
vervalt aan het fonds.

Ja. De kinderen waarvoor u
de zorg hebt op het moment
van overlijden o
 ntvangen dit
opgebouwde kapitaal. Zij
kopen hiervoor een uitkering
bij een verzekeraar. Als u
een partner hebt moeten zij
het kapitaal met uw partner
delen (zie boven).

Voor uw partner

Voor uw kinderen
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