
 

 

 

VEELGESTELDE VRAGEN 

Webinar - Samen op weg naar een nieuw Pensioenakkoord 

Dit is het overzicht van de gestelde vragen tijdens het webinar van dinsdag 5 juli 2022 en maandag 3 oktober 

2022. We hebben vergelijkbare vragen geclusterd en/of samengevoegd in onderstaande items: 

o Algemeen  ...................... pagina 1 

o Keuzes ............................ pagina 5 

o Beleggen  ........................ pagina 6 

o Opbouwen  ..................... pagina 7 

o BasisPlus  ........................ pagina 7 

o Bijna met pensioen ........ pagina 8 

o Ik ben met pensioen pagina 10 

Is uw vraag toch nog niet beantwoord? 

Stuur ons dan alsnog uw vraag toe, via fysiopensioen.nl/contact.  

Voor deze tekst geldt een disclaimer 

U vindt deze bij fysiopensioen.nl/disclaimer.  

Algemeen   
Wanneer gaat de nieuwe regeling in? SPF is voornemens, mits alle wetgeving op tijd klaar is, om 

per 1 juli 2024 over te gaan naar de nieuwe regeling. Op 6 

oktober heeft de minister laten weten dat ze uitstel heeft 

aangevraagd tot 1 juli 2023. Naar verwachting zal dit geen 

invloed hebben op de ingangsdatum van 1 januari 2024. 

Geldt deze wijziging straks voor 

alle pensioenfondsen? 

Alle pensioenfondsen in Nederland gaan over naar 
een premieregeling. 
Op uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle pensioenfondsen 
over naar het nieuwe pensioenstelsel. 

Waarom wil SPF zo snel mogelijk 

overstappen naar het nieuwe 

pensioenstelsel? 

Het overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel heeft als 

voordeel dat we geen last meer hebben van de ingewikkelde 

rekenregels, de buffers die we moeten aanhouden en de 

regels rondom het verlagen en verhogen van de pensioenen. 

Is al bekend hoeveel geld er straks in 

de individuele pensioenpot zit? 

Nee, de regels voor die berekening zijn nog niet bekend. 

Zodra we dit weten, communiceren we hier over. 

Als ik niet meer als fysiotherapeut 

werk, mag ik dan bij SPF pensioen 

blijven inleggen? 

Nee, u kunt dan niet meer bij SPF pensioen opbouwen. U 

kunt uw opgebouwde pensioen wel bij ons laten staan. 

Onder bepaalde voorwaarden biedt de huidige regeling een 

optie om gedurende maximaal 3 jaar na beëindiging van uw 

werkzaamheden als fysiotherapeut, vrijwillig pensioen op te  

bouwen.  

Wat verandert er voor 

nabestaanden(pensioen)? 

In de toekomst komt er maar 1 type partnerpensioen. Het 

nieuwe partnerpensioen wordt verzekerd met een 

risicoverzekering. Dat betekent dat de partner een uitkering 

krijgt, als iemand overlijdt terwijl hij (de overledene) 

deelnemer was in een pensioenregeling. Zodra de precieze 

invulling vwb de wetgeving bekend is, komen we hierop terug. 
 

https://www.fysiopensioen.nl/contact
https://www.fysiopensioen.nl/contact
https://www.fysiopensioen.nl/disclaimer
https://www.fysiopensioen.nl/disclaimer
https://www.fysiopensioen.nl/wat-moet-ik-doen-bij-nw/andere-baan-nw
https://www.fysiopensioen.nl/wat-moet-ik-doen-bij-nw/andere-baan-nw
https://www.fysiopensioen.nl/wat-moet-ik-doen-bij-nw/andere-baan-nw
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Waarom is er niet 1 pensioenfonds? Dat 

lijkt me veel goedkoper (minder kosten). 

Dat is zo door de overheid bepaald. 

Hoe kan ik zien hoeveel er in totaal in 

de 'spaarpot' zit? 
Na ingang van het nieuwe stelsel kunt u op uw persoonlijke 

portaal Mijn pensioen zien hoeveel pensioenpremie u 

betaald heeft en hoeveel rendement uw pensioenpot al 

geniet. Het potje geeft inzicht in wat u kunt verwachten. 

Zit er een bodem in mijn pensioenpotje? In principe is er geen bodem in uw pensioenpotje. U krijgt 

levenslang pensioen. Dat is het voordeel van samen 

pensioen opbouwen en samen risico’s delen. 

Hoe zit het met 

partnerpensioen straks? 

Hoe partnerpensioen precies gaat werken in de nieuwe 
regeling is nog niet vastgelegd in de wetgeving. Wat we al wel 
weten is dat het partnerpensioen niet meer opgebouwd 
wordt in een potje, maar dat dit een verzekering wordt. Zodra 
wij daar meer over weten, komen wij bij u terug. 

Wat gebeurt er in de nieuwe situatie 
met de jaarlijkse indexatie van 2% en 
dan met name voor die groep van 
gepensioneerden welke bij pensionering 
niet kozen voor converteren van hun 
pensioen? 

In de nieuwe situatie kennen we geen jaarlijkse 2% verhoging 
meer. Die wordt verrekend op het moment dat we de 
pensioenen verhuizen (invaren). Iedereen krijgt dan de 
waarde van de pensioenpot waar hij/zij recht op heeft. Bent u 
gepensioneerd? Dan mag u op dat moment opnieuw kiezen 
voor conversie of niet. Een collega die eerder heeft gekozen 
voor conversie (een hoger pensioen bij aanvang) heeft al een 
groter deel van haar pensioen opgemaakt, dan u die gekozen 
heeft voor een geïndexeerd pensioen. Voor uw geïndexeerde 
pensioen staat nog een hoger bedrag gereserveerd dan voor 
het pensioen van uw collega. Bij de start van de nieuwe 
regeling wordt voor u dit hogere bedrag gebruikt om de 
nieuwe uitkering mee te bepalen. 

De verandering is toch om solidair te 

zijn met jongere generaties. Toch? 
Nee, de verandering is om een eerlijk pensioen voor iedereen 

te regelen. Bent u jong? Dan kan uw pensioenpot langer 

renderen en kunt u wat risicovoller beleggen. Is uw pensioen 

in zicht? Dan blijft uw pensioenpot nog wel groeien, maar met 

minder risicovolle beleggingen. 

Gaat er in de nieuwe regeling nog iets 

veranderen aan de hoogte van de buffer 

die pensioenfondsen moeten aanhouden? 

Zeker! Nu werken we met een dekkingsgraad en moeten we 

stevige reserves aanhouden. Daardoor is indexeren lastig 

voor pensioenfondsen. In de nieuwe regeling hebben we 

alleen een kleine (verplichte) solidariteitsbuffer om een 

eventuele klap te spreiden. 

Wordt er nog geïndexeerd? Nee. Indexatie verdwijnt. Gaat het goed op de beurs? Dan ziet  

u dat direct aan uw pensioenpot (extra rendement). Gaat het  

minder goed, dan merkt u dat ook (tegenvallend rendement). 

Hoe lang moet men doen met de 

individuele pot? Soms wordt men oud en 

soms niet... 

Dat klopt. Uw pensioen is voor uw leven lang. Wordt u 100 jaar 

oud? Dan krijgt u al die jaren pensioen. 
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Hoe zit het met de inflatiecorrectie in de 
toekomst, en kan er nog gerekend 
worden op een verhoging van de 
pensioen uitkering? Hoe is de algemene 
verwachting van het fysio pensioen voor 
het komende decennium? 

In de toekomst werkt het als volgt; gaat het goed met de 
economie en beurzen (en onze beleggingen) dan stijgt uw 
pensioen. Vallen de resultaten tegen, dan merkt u dat ook, 
dan daalt uw pensioen. Kiest u op uw pensioendatum voor een 
vast pensioeninkomen bij een verzekeraar, dan blijft dat 
bedrag hetzelfde, de rest van uw leven 

Mag men nog steeds tussentijds 

extra premie inleggen? 
Extra inleggen (extra pensioensparen) kan zolang u pensioen 

opbouwt bij SPF. U moet hier elk jaar opnieuw voor kiezen. U 

kiest uit 11%, 22% of 33%. U geeft uw keuze door via uw 

persoonlijke portaal Mijn pensioen op de website. Op onze 

website vindt u daarover meer. Zoek op Extra premie. Vrijwillig 

extra pensioensparen blijft ook mogelijk in de nieuwe regeling. 

Is het jaarlijkse rendement straks ook 

helder inzichtelijk voor de deelnemers en 

daarmee de ‘inhoud’ van de eigen potje? 

Jazeker! Op uw persoonlijke portaal Mijn pensioen kunt u in 

de toekomst zien hoeveel pensioenpremie u betaald heeft en 

hoeveel rendement uw pensioenpot al geniet. Het totale potje 

geeft inzicht in wat u kunt verwachten. 

Zijn de inhoudelijke beleggers van het SPF 

eigenlijk ook in de basis fysiotherapeuten? 

Als dit zo is, is het niet logischer om 

financiële experts dit laten te doen? 

De bestuursleden van SPF zijn allemaal (oud-) 

fysiotherapeuten. Onze beleggingen worden gedaan door de 

experts van Achmea Investment Management (ASR). Daarnaast 

wordt het bestuur bijgestaan door overige externe adviseurs. 

Hoe werkt dat fiscaal extra 

pensioensparen of vrijwillig meer 

inleggen? Kan ik dit duidelijk op de 

site terugvinden? 

Extra inleggen (extra pensioensparen) kan zolang u pensioen 

opbouwt bij SPF. U moet hier elk jaar opnieuw voor kiezen. U 

kiest uit 11%, 22% of 33%. U geeft uw keuze door via uw 

persoonlijke portaal Mijn pensioen op de website. Op onze 

website vindt u daarover meer. Zoek op Extra premie. Vrijwillig 

extra pensioensparen blijft ook mogelijk in de nieuwe regeling. 

Hoe is de concurrentiepositie van het 

SPF ten opzichte van de grote 

pensioenfondsen? Is het schaalvoordeel 

en de extra financiële expertise van de 

grote fondsen niet een extra voordeel? 

SPF heeft voor deze transitie beoordeeld of het nog 

zelfstandig bestaansrecht heeft en is doorlopend op zoek naar 

mogelijkheden tot samenwerking. Dat gebeurt al op 

beleggingsgebied. 

Hoe doet het SPF het in vergelijking met 

grote pensioenfondsen? Ik hoor in mijn 

omgeving vaak dat het SPF een lagere 

dekking en toekomstige uitbetaling 

heeft ten opzichte van ABP, NN etc? 

Omdat SPF in de huidige regeling elk jaar sowieso 2% 

indexeert, drukt dit op onze dekkingsgraad - de regels zijn 

streng. Maar de pensioenen stijgen en dat is de afgelopen 

jaren redelijk uniek geweest. Bij SPF bouwen we een 

basispensioen op (dus over een deel van het salaris). In de 

afgelopen jaren hadden we een gemiddeld rendement 

van 8,9% 

Bandbreedte: hoeveel verschil zit 

er tussen het maximum en 

minimumpensioen? 

De exacte regels en wetgeving over het vaste en variabele 

pensioen, hebben we nog niet. We hopen aan het einde van 

het jaar goede rekenvoorbeelden te kunnen presenteren. 

Wat bedoelt u met: andere bronnen 

van inkomsten naast uw pensioen? 

Als u met pensioen gaat krijgt u AOW en daarbij uw SPF-

pensioen. Heeft u nog elders pensioen opgebouwd? Dan 

hoort dat ook bij uw inkomsten straks. Heeft u mogelijk een 

lijfrente afgesloten of banksparen? Dan is dat ook uw 

toekomstig inkomen. 
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Kan men als fysio straks met het 

nieuwe stelsel over naar een ander 

pensioenfonds? 

Zolang u als fysiotherapeut werkzaam bent in de eerste lijn, 

bent u verplicht pensioen op te bouwen bij SPF. De 

overgang naar het nieuwe stelsel verandert daar niks aan. 

Wordt er rekening gehouden met fysio's 

die long covid hebben (hoe dat nog 

maar kan gaan lopen in de toekomst)? 

Ben u blijvend arbeidsongeschikt om uw beroep uit te oefenen 

en heeft u een AOV of inkomens vervangende uitkering? Dan 

kunt u, als u hier zich voor bij ons heeft verzekerd, gebruik 

maken van premievrijstelling. Meer informatie vindt u op onze 

website. Zoek op Beroepsarbeidsongeschikt. 

Waarom zijn we verplicht deel te 

nemen aan deze regeling? 

De nieuwe regeling verandert niets aan de verplichtstelling. 

Deze blijft onveranderd, dat is in de wet zo bepaald. 

Waarom zijn de maandelijkse kosten 
zo hoog? 

Het percentage pensioenpremie dat een deelnemer nu betaalt 
is afgestemd op het basispensioen dat we willen opbouwen als 
beroepsgroep. Vergeleken met veel andere pensioenfondsen is 
dat premiepercentage nog best laag. De betaalde premie kunt u 
als aftrekpost opgeven bij uw belastingaangifte. 

Wat is het gemiddelde uitbetaalde 
pensioen? 

Er bestaat geen "gemiddeld" pensioen, omdat elke 

individuele pensioenuitkering het gevolg is van de 

deelnameperiode van de deelnemer, het salaris gedurende 

die periode en het parttimepercentage. 

Hoe zijn de kosten per deelnemer in de 
jaren voorafgaand aan de transitie, 
tijdens de transitie en na de transitie? 
Wat zijn de verschillen hiertussen? 

De kosten van de transitie zijn nog niet bekend. De kosten die 
we maakten in de afgelopen jaren staan in onze jaarverslagen 
op de website. 

    
 

Keuzes   

Krijg ik meer keuzemogelijkheden in 

het nieuwe pensioenstelsel? 
Ja. De keuzes die u nu al heeft, blijven bestaan, zoals 

gelijkblijvend/dalend pensioen, deeltijdpensioen of 

eerder/later met pensioen. Daarbij komt de keuze voor het 

lifecycle-beleggingsprofiel. En vanaf 1 juli 2023 kunt u op 

pensioendatum ook kiezen om een pensioenbedrag van 

10% ineens op te nemen. 
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stichting 
pensioenfonds 

SPF voor fysiotherapeuten 

 

KEUZES 
Welke keuzes hebben deelnemers nu binnen de regeling en welke keuzes 
hebben deelnemers straks in de nieuwe regeling? 

Nu Straks 

 In de opbouwfase: keuze beleggingsprofiel 

Bij pensioneren: Pensioenbedrag max 10% ineens 

Bij pensioneren: Vast/variabel pensioen 

Eerder/later met pensioen Eerder/later met pensioen 

Gelijkblijvend/dalend pensioen (conversie) Gelijkblijvend/dalend pensioen (conversie) 

Extra pensioen sparen Extra pensioen sparen 

Deeltijdpensioen Deeltijdpensioen 

Bij aanmelden: Premievrijstelling bij invaliditeit Bij aanmelden: Premievrijstelling bij invaliditeit 
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Beleggen   

Mooi dat het pensioen in goede tijden 

stijgt maar op dit moment is de 

economie niet rooskleurig; hoe speelt 

SPF daarop in? 

SPF is een lange termijn belegger en houdt bij het bepalen van 

haar beleggingsportefeuille rekening met verschillende 

scenario’s. Uiteindelijk kiest SPF voor een breed gespreide 

portefeuille (bestaande uit bijvoorbeeld aandelen, obligaties 

en vastgoed) en een portefeuille die het voldoende doet in 

deze verschillende scenario’s. 

Jaarlijks evalueert SPF de portefeuille en kijkt het vooruit op 

de middellange termijn (5 jaar). Dit kan aanleiding zijn om 

kleine aanpassingen te doen in de portefeuille. Omdat de 

huidige portefeuille goed gespreid is zijn deze aanpassingen 

nooit heel groot. 

Krijg ik de keuze om zelf te beleggen? Niet helemaal. U kunt straks kiezen uit een aantal lifecycle-

beleggingsprofielen die door experts zijn samengesteld. Welke 

lifecycle en het bijbehorende beleggingsrisico het beste bij u 

past, bepaalt u zelf. U krijgt de keuze tussen een defensief, 

neutraal of offensief beleggingsrisico 

Kan men bij een nieuwe beurscrash 

bijna alles kwijtraken wat in jaren is 

ingebracht? 

De beleggingsportefeuille bestaat slechts voor een deel uit 

aandelen. Daarnaast bestaat het voor een groot gedeelte uit 

staatsobligaties van relatief veilige landen zoals Nederland en 

Duitsland en andere beleggingen zoals bijvoorbeeld vastgoed. 

De kans dat u (bijna) alles kwijtraakt is daardoor zeer klein. 

Met het slechte beleggingsklimaat, hoe 

kan dit dan positief uitpakken voor mijn 

pensioen? 

Het beleggingsrisico wordt in de laatste jaren voor 

pensioendatum sterk afgebouwd waardoor grote 

schommelingen in resultaat minder voor zullen komen. 

Omdat we doorbeleggen na pensioendatum (bij een variabele 

uitkering), is de kans dat uw pensioenpotje groeit na 

pensioneren, aanwezig. 

Wie regelt de beleggingen en hoe 

doen jullie het t.o.v. de markt? 

Onze beleggingen worden gedaan door de experts van Achmea 

Investment Management en ASR Investment Partners. Over de 

laatste vijf jaar kende SPF een rendement van 8,9% 

Waar beleggen jullie in? Alle informatie over het beleggingsbeleid vindt u op onze  

website:  

  
    
 

file:///C:/Users/aa465328/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QIOTUNK2/fysiopensioen.nl/uw-pensioenfonds/financieel
file:///C:/Users/aa465328/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QIOTUNK2/fysiopensioen.nl/uw-pensioenfonds/financieel
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Opbouwen   
Wat gebeurt er met het tot op 

nu ingelegde premie? 

Uw ingelegde premie wordt belegd. Als we overgaan naar 

het nieuwe stelsel zullen we de waarde van uw pensioenpot 

'invaren' in de nieuwe regeling. 

Kan men ook kiezen voor een hogere 

eigen inleg als er een hoog rendement 

is? 

Extra inleggen (extra pensioensparen) kan zolang u pensioen 

opbouwt bij SPF. U moet hier elk jaar opnieuw voor kiezen. U 

kiest uit 11%, 22% of 33%. U geeft uw keuze door via uw 

persoonlijke portaal Mijn pensioen op de website. Op onze 

website vindt u daarover meer. Zoek op Extra premie. 

Vrijwillig extra pensioensparen blijft ook mogelijk in de 

nieuwe regeling. Rendementen kunnen we nooit voorspellen. 

Waarom is het premiebedrag vastgelegd? 

Kan men indien gewenst het 

premiebedrag omlaag of omhoog 

bijstellen zodat men meer 

regelmogelijkheden krijgt? 

In de nieuwe regeling houden we één premiepercentage aan 

voor alle deelnemers. Het vastgestelde premiepercentage 

proberen we zo goed mogelijk te laten aansluiten op de 

ambities die we hebben in de huidige pensioenregeling. 

Extra inleggen is mogelijk (zie hiervoor); minder inleggen 

niet als gevolg van de verplichtstelling. 

Ik werk niet in de eerste lijn. Maar in de 

(particuliere) revalidatie praktijk. De 

andere collega’s/ disciplines zitten bij een 

ander pensioenfonds met een hoger 

verwacht rendement. Kan ik daarmee 

wel overstappen? Mijn werkgever staat 

hierachter maar wijst naar jullie. 

Neem hiervoor contact op met onze deelnemersadministratie, 

we geven u graag meer informatie over dispensatie. 

Het aantal fysiotherapeuten in Nederland 

neemt af. Dat betekent dat tegen de tijd 

dat ik met pensioen ga er minder 

fysiotherapeuten zijn die premie inleggen. 

Heeft dit een gevolg tot mijn pensioen? 

Nee. U bouwt aan uw eigen pensioenpot. Er is geen 

gezamenlijke pot, behalve een kleine verplichte buffer om de 

kosten mee te betalen, de risico's te delen en serieuze 

klappen mee op te vangen. 

Kan ik voor mijn andere werkzaamheden 

als bijv. dierenfysiotherapeut, in het 

nieuwe stelsel wél pensioen opbouwen 

bij SPF? 

Nee, dat blijft ongewijzigd. Alleen over werkzaamheden in de 

1e lijns-fysiotherapie bouwt u verplicht pensioen op bij SPF. U 

kunt er wel voor kiezen om extra pensioen in te leggen. Op 

onze website vindt u daarover meer. Zoek op extra pensioen. 

    
BasisPlus   
Bestaat er straks nog een verschil 

met BasisPlus? 

Nee. Het tot dan opgebouwde pensioen wordt in de 

nieuwe regeling ingevaren en vanaf dat moment hebben 

alle fysiotherapeuten dezelfde regeling. 

Wat gebeurt er met het verschil van 

BasisPlus pensioen en gewoon pensioen? 

De waarde van uw pensioenpot wordt overgeheveld naar 

de nieuwe pensioenregeling, ook als u heeft opgebouwd in 

de BasisPlusregeling. 
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Bijna met pensioen   

Blijft de keuze voor conversie in 

de nieuwe regeling? 

U kunt straks ook kiezen voor een gelijkblijvend of 

dalend pensioen. Die laatste komt overeen met de keuze 

voor conversie. 

Mag ik straks of nu 10% van mijn pot 

ineens opnemen? 

Per 1 juli 2023 kunt u op pensioendatum het pensioenbedrag 

ineens van maximaal 10% aanvragen. U kan dit alleen 

opnemen over het deel waarover u tot dan toe nog niet met 

pensioen bent. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. 

Zodra deze voorwaarden bekend zijn zullen wij u daarvan 

op de hoogte stellen. 

Loopt men het risico bij slechte 

opbrengst van de beleggingen dat de 

uitkering aanzienlijk lager wordt dan nu? 

Dat ligt er aan welke keuzes u maakt. Kiest u voor een vast 

pensioeninkomen bij een verzekeraar, dan zal het 

pensioenbedrag niet veranderen. Kiest u voor een variabel 

pensioeninkomen, dan zal dit jaarlijks (kunnen) veranderen. 

We proberen met ons beleggingsbeleid als het tegenvalt om 

de jaarlijkse verschillen zo beperkt mogelijk te houden. 

Gaat mijn pensioen t.z.t. elk jaar 

in waarde veranderen? 

Als u kiest voor een variabel pensioen, dan kan het 

bedrag jaarlijks veranderen. We proberen het verschil zo 

beperkt mogelijk te houden. 

Als mijn pensioen binnenkort ingaat zit 

ik dan automatisch nog in de "oude" 

regeling? 

Als u voor 1 januari 2024 met pensioen gaat, gebeurt dat nog 

in de oude regeling. Per 1 juli 2024 wordt ook uw pensioen 

verhuisd naar de nieuwe regeling. En dan kunt u weer 

opnieuw keuzes maken voor uw pensioen. 

Worden we tzt actief benaderd voor de 

(beleggings)keuzes en de nadere 

informatie hieromtrent? 

Bent u actieve deelnemer? Dan krijgt u alle benodigde 

informatie over de keuze voor een lifecycle profiel van ons. 

Gaat u bijna met pensioen? Dan zorgen we ook dat u overal 

informatie over krijgt en kunt u uw definitieve keuzes aan ons 

doorgeven. Welke keuzes u maakt, heeft hier wel invloed op; 

bijvoorbeeld kiest u voor een variabel pensioen of een vast 

pensioen. Op uw persoonlijke portaal kunt u in ieder geval 

zien wat u nú aan pensioen heeft opgebouwd en kunt u zien 

wat de invloed is van de keuzes die u nu heeft. Ruim voordat 

u met pensioen gaat ontvangt u van ons bericht 

Ik ben 3 jaar van mijn pensioen, kan ik het 

oude model pensioen houden? 

Nee, dat kan niet. Zodra wij overgaan naar de nieuwe 

regeling gaan alle deelnemers mee. 

Geeft het extra veiligheid als ik mijn 

pensioen in laat gaan voordat de 

nieuwe regels ingaan? Maakt dat uit of 

is dat onzin? 

Dat maakt niet uit. Zodra we overgaan kunt u alsnog kiezen 

wat voor pensioen u wenst en wordt uw pensioenpot verhuisd 

naar de nieuwe regeling. Het enige verschil is dat als u na 1 juli 

2023 met pensioen gaat, u het 10% pensioenbedrag ineens 

kunt opnemen. Voor die tijd kan dit nog niet. 
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Verandert het spaarpotje ook nog na het 

pensioen (afgezien van wat eruit gehaald 

wordt)? 

Ja. Als het goed is, groeit dat een beetje door. Het grootste deel 

van uw pensioenpot blijven we beleggen met een zo laag 

mogelijk risico. 

Stel: de beurs is in laatste 3 maanden 20% 

in de min. Wat betekent dat voor mijn 

potje? 

De pensioenpot wordt kleiner bij lage beleggingsrendementen. 

Dit is afhankelijk van de samenstelling van de 

beleggingsportefeuille. 

Het beleggingsrisico wordt in de laatste jaren voor 

pensioendatum sterk afgebouwd waardoor grote 

schommelingen in resultaat minder voor zullen komen. 

Omdat we doorbeleggen na pensioendatum, is de kans dat uw 

pensioenpotje groeit na pensioneren, aanwezig. 

Wat zijn de voor- en de nadelen van 

toepassing van conversie? Voor mij is het 

zeker onduidelijk wat de nadelen zijn. 

Als iemand voor conversie kiest, kies men ervoor om in het 

begin van u pensioen een hoger pensioeninkomen te hebben, 

wat in de loop der jaren steeds een beetje lager wordt. Hoe dit 

in het nieuwe pensioencontract precies gaat werken, is nog 

niet bepaald in de wetgeving. Daar wachten we dus nog op. 

Maar de keuze voor eerst een hoger pensioen en daarna een 

lager blijft bestaan. 

Hoe wordt in het nieuwe stelsel de 

conversie verwerkt? Wordt alles nu 

gelijkgetrokken? 

Het is nog niet duidelijk in de wetgeving hoe conversie eruit 

komt te zien, daar wachten we op. Bij het moment van 

overgang wordt elke pensioenpot verhuisd naar de nieuwe 

regeling met de waarde die daar op dat moment bij hoort. 

Iemand met conversie heeft dan al een meer pensioen 

opgemaakt, dus zal dit terugzien in zijn/haar pensioenpotje. 

Blijft conversie mogelijk bij ingangsdatum 

pensioen? 

Ja, dat blijft een keuze. Hoe dit er precies uit komt te zien is 

niet in de wetgeving bepaald, dus daar moeten we nog op 

wachten. 

Wat is de consequentie met de nieuwe 

regeling als men eerder het pensioen 

laat uitkeren ook met conversie? 

Het pensioen kunt u vanaf uw 60ste in laten gaan, ook met 

conversie. Op het moment dat we de pensioenpotten 

verhuizen, krijgen ze de waarde die ze op dat moment hebben. 

Heb nu een voorstel welk bedrag ik over 3 

jaar, als ik 67 ben, zal krijgen per maand, 

wel of niet met gebruikmaking van 

conversie. Wat gaat daarin veranderen en 

hoe kan ik dat zien? 

Tegen de tijd dat u met pensioen gaat, kunt u uw definitieve 

keuzes aan ons doorgeven. Welke keuzes u maakt, heeft hier 

wel invloed op; bijvoorbeeld kiest u voor een variabel pensioen 

of een vast pensioen. Op uw persoonlijke portaal kunt u in 

ieder geval zien wat u n1i aan pensioen heeft opgebouwd en 

kunt u zien wat de invloed is van de keuzes die u nu heeft.  
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Word ik zelf verantwoordelijk voor mijn 

pensioenpot of blijven jullie dat doen? 

Hoe zeker blijf ik van het huidige 

maandbedrag? 

Wij blijven voor uw pensioeninkomen zorgen. Op het moment 

van overgaan naar de nieuwe regeling wordt de waarde van 

uw pensioenpot omgerekend. Indien u kiest voor een vaste 

uitkering, krijgt u dat bedrag de rest van uw leven. Kiest u 

voor een variabel pensioeninkomen, dan beweegt dit mee 

met de economie. 
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Ik ben met pensioen   

Ik heb gekozen voor conversie. Wat 

gebeurt er dan in het nieuwe stelsel? 
Alle gepensioneerden mogen opnieuw een keuze maken als we 

over gaan naar de nieuwe pensioenregeling. U kunt dan kiezen 

voor een vast pensioen (in te kopen bij een verzekeraar) of een 

gelijkblijvende of dalend pensioen (dit komt overeen met de 

keuze voor conversie). 

Is het voor gepensioneerden zinvol om 

eventueel bij te storten om het 

pensioen iets te verhogen? 

Het is niet mogelijk om bij te storten in het SPF-pensioenpotje 

zodra u met pensioen bent. Dit kan alleen als u nog opbouwt. 

Hoe werkt het met kiezen voor een vast of 

variabel pensioen als men al met 

pensioen is? 

Bij de overgang naar het nieuwe stelsel krijgt u de keuze 

voorgelegd. U kunt later nog wel wijzigen van variabel naar 

vast. Kiest u eenmaal voor vast, dan kunt u die keuze niet 

meer wijzigen. 

Hoe vaak kan men kiezen voor 

vast of variabel? 

Kiest u eenmaal voor vast, dan staat die keuze vast. Deze kunt 

u niet meer wijzigen. Wijzigen van een variabel pensioen naar 

een vast pensioen kan wel. 

Hoe worden de pensioenen van de 

gepensioneerden opgebracht straks? 
Ook gepensioneerden hebben straks hun eigen pensioenpot 

en rendement hierover. Aan het risico dat een gepensioneerde 

heel oud wordt en dat er lang moet worden uitgekeerd 

verandert ook niet: de uitkering gaat door zolang de 

gepensioneerde leeft. 

Wordt de aanpassing van het pensioen 

per maand of per jaar aangepast? 

De details hierover zijn nog niet bekend. Zodra we meer weten, 

communiceren we hier over. 

Hoe wordt het pensioen van de 

gepensioneerden belegd? 

Het beleggen van de al ingegane pensioenen gebeurt met 

een zeer beperkt risico volgens een passende lifecycle. 
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