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Wil je meer informatie of heb je een vraag,  

neem dan contact met ons op.

SPF is er voor jou!

MELD JE AAN OP 

FYSIOPENSIOEN.NL

Je deelname bij SPF is verplicht. 

Zorg dus dat je je aanmeldt zodra 

je gaat werken! Zo voorkom je een 

naheffing van de niet betaalde  

premie.

KIES BINNEN 3 MAANDEN  

OF JE JE WILT VERZEKEREN 

VOOR ARBEIDSONGESCHIKT-

HEID

 Bij SPF kun je pensioen blijven 

opbouwen als je blijvend en volle-

dig arbeidsongeschikt wordt. Wij 

verzekeren dat dan voor jou. Het 

pensioenfonds betaalt dan jouw 

pensioenpremie. De keuze voor 

die verzekering kun je maar 1 keer 

maken. Namelijk binnen 3 maanden 

nadat je je hebt aangemeld bij het 

pensioenfonds. Deze verzekering 

kost 3,75% van je premie.

VRAAG OF JE WERKGEVER 

MEEBETAALT AAN JE  

PENSIOEN

Ga je in loondienst werken? 

Vraag dan of je werkgever mee- 

betaalt aan je pensioenpremie. 

Want de premie betaal je zelf aan 

SPF. In andere sectoren betaalt de 

werkgever een deel van de premie.

BESLIS MEE OVER JE  

PENSIOENREGELING

Word lid van onze deelnemers-

vereniging (DPF). Doe dit gelijk bij  

je aanmelding bij SPF. Zo heb je 

invloed op je eigen financiële toe-

komst. Het lidmaatschap is gratis en 

verplicht je tot niets. 

Lees meer over DPF op 

fysiopensioen.nl/deel-

nemersvereniging.

Dit moet je zelf doen:



Ga jij als fysiotherapeut aan de slag? Dan zorgt 

Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten  

(SPF) voor pensioen.

Je ‘pensioen’ bestaat uit 3 delen:

1. AOW van de overheid;

2. pensioen van SPF, dat je opbouwt als je werkt in een 

fysiopraktijk*;

3. inkomen dat je zelf regelt, bijvoorbeeld met extra 

sparen.

Vanaf je 67e jaar krijg je van ons elke maand pensioen. 

Daarin kun je vooraf nog keuzes maken. Wil je eerder 

stoppen met werken of misschien wel later?  

Overlijd je? Dan krijgen je partner en kinderen een  

pensioen.

Je bouwt bij ons pensioen op als je werkt... 

- als zelfstandige fysiotherapeut; 

- in loondienst, als waarnemer, zzp’er, uitzendkracht 

of oproepkracht in een particuliere fysiotherapie-

praktijk.

Je pensioen gaat elk jaar met 2% 
omhoog. En je kunt je pensioen-
premie opgeven als aftrekpost in 
je belastingaangifte.Welkom bij SPF

Je pensioenpremie is vaak aftrekbaar van de belasting 

De pensioenpremie is een behoorlijk bedrag. Gelukkig kun je de premie 

die je zelf betaalt, aftrekken van de belasting. Dit doe je in je belasting- 

aangifte naar de Belastingdienst. 

Ons bestuur bestaat uit (ex-)fysiotherapeuten

Als geen ander weten ze wat onze deelnemers bezighoudt. Het bestuur 

verzorgt jouw pensioenregeling met hulp van externe deskundigen.  

De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten kijken met  

ons mee. 

*) Ben je fysiotherapeut in een ziekenhuis of andere instelling?  

   Dan bouw je pensioen op bij ABP of bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Samen beleggen levert meer pensioen op 

Je betaalt premie voor je pensioen. Omdat iedereen 

meedoet, kunnen we de premies collectief beleggen. 

Dat levert meer op dan zelf beleggen. En zo houden we 

de kosten laag. Op die manier levert 1 euro aan premie 

gemiddeld 3 euro pensioen op. 

Je pensioen gaat elk jaar met minimaal 2% omhoog.

Hier zetten we geld voor opzij. Dit hebben we samen 

zo afgesproken. Extra verhogingen betalen we van de 

beleggingsrendementen. 

Je kunt bij SPF extra pensioen sparen 

Je pensioen bij ons is een basispensioen. Wil je graag 

een hoger pensioen? Dan kun je ervoor kiezen om  

vrijwillig extra premie in te leggen. Doordat je de  

premie (deels) kunt aftrekken van de belasting, is het 

extra interessant! Kijk voor meer informatie op  

fysiopensioen.nl.

Jouw pensioen regelen we samen


