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Belangrijk bericht over je pensioen! 

Beste huisarts in opleiding, 
  
Via SBOH is er pensioen voor jou geregeld bij Pensioenfonds HAIO. Maar 
ons pensioenfonds is helaas te klein 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. SBOH en LAD hebben daarom onderzocht bij 
welk ander pensioenfonds we ons het beste kunnen aansluiten. Dit is 
gebeurd in overleg met de LOVAH. 
  
Pensioen opbouwen bij SPH, het huisartsenpensioenfonds 
SPH, het huisartsenpensioenfonds, blijkt de beste keuze te zijn. De 
pensioenregeling van SPH levert jullie naar verwachting het meeste 
pensioen op. Bovendien bouwt 90% van alle huisartsen pensioen op bij SPH. 
Daar begin je dus gewoon iets eerder mee. 

SBOH en LAD zijn van plan om alle nieuwe pensioenopbouw per 1 januari 
2021 te laten plaatsvinden bij SPH. Je gaat ook pensioen opbouwen (en 
premie betalen) over je diensten en onregelmatigheidstoeslag. Het 
premiepercentage dat je betaalt blijft gelijk. SBOH gaat wel een hoger 
premiepercentage betalen. 
 
Wat moet jíj daarvoor doen? 
Om dit te kunnen regelen moet je lid worden van de 
Beroepspensioenvereniging Huisartsen (BPV). Alleen als genoeg huisartsen 
in opleiding lid worden van de BPV mogen we de pensioenopbouw 

http://www.sboh.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=139&key=Kh6vEViP&subid=109577-Ry5utFhPAM8XZy&acm=109577_139


overdragen aan SPH. Het is dus erg belangrijk om lid te worden van de BPV. 
Dat is overigens helemaal gratis. 
 
Meld je aan bij de BPV voor 17 januari 2020! 
Klik op deze link en volg de instructies. Je hebt tot 17 januari 2020 de tijd 
om dit te doen. 
 
Eerst meer weten? 
Lees op onze website: 

• waarom wij denken dat het een goed idee is om je pensioen bij SPH 
onder te brengen 

• waarom je daarvoor lid moet worden van de BPV 
• wat er gebeurt als je geen lid wordt van de BPV 
• antwoord op andere vragen 

 
Heb je hierover vragen? 
Stel ze aan SBOH via sboh@sboh.nl of aan de LAD via bureau@lad.nl 
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