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Welkom 
bij SPF 
U hebt u aangemeld bij Stichting Pensioenfonds voor 

Fysiotherapeuten (SPF). U bouwt nu bij ons uw pensioen 

op. Wat houdt dat praktisch in? 

Wat heeft onze pensioenregeling te bieden? 

In deze brochure leest u er meer over. 

Kort gezegd biedt SPF u: 

n inkomen als u met pensioen gaat (naast uw AOW-uitkering); 
n inkomen voor uw (eventuele) partner en kinderen als u 
 onverhoopt overlijdt. 

Daarnaast kunt u zich via SPF verzekeren voor premievrije pensioen-opbouw 
bij volledige en blijvende beroepsarbeidsongeschiktheid. Bij de start van uw 
deelname aan SPF kunt u voor deze verzekering kiezen.
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Wat betekent deelname aan 
de SPF-regeling voor u? 
Deelname is verplicht 
Werkt u in Nederland als fysiotherapeut? Dan bent u wettelijk verplicht deel 
te nemen aan de beroepspensioenregeling voor fysiotherapeuten. Ook als u 
tijdelijk waarneemt of in deeltijd werkt, uitzend- of oproepkracht bent, is 
deelname verplicht. Of u nu in loondienst bent of als zelfstandige werkt, dat 
maakt niet uit. 

De kracht van een verplichte regeling is de collectiviteit: het is goedkoper dan zelf, 
op eigen houtje, een gelijkwaardig pensioen te regelen. De uitvoeringskosten zijn 
lager waardoor u meer pensioen opbouwt voor hetzelfde geld.  
En uw pensioenpremie wordt collectief en professioneel belegd.

Er zijn twee situaties waarin deelname niet verplicht is: 
- als u in dienstverband werkt bij een inrichting/instelling en verplicht   
verzekerd bent via het ABP of het Pensioenfonds Zorg en Welzijn; 
- als u in dienstverband in de vrije praktijk werkt en al verplicht deel  
neemt in een andere collectieve pensioenvoorziening die minstens   
gelijkwaardig is aan de pensioenregeling van SPF. 

Is dit het geval, dan moet u zelf vrijstelling aanvragen bij SPF. 

Let op: bouwt u al pensioen op bij bijvoorbeeld Pensioenfonds Zorg en Welzijn? 
En werkt u daarnaast nog in deeltijd als zelfstandige/in loondienst? Dan bent u 
verplicht voor dat laatste deel bij SPF pensioen op te bouwen. 

Werkt u in loondienst? Dan maakt pensioen vaak onderdeel uit van uw 
arbeidsvoorwaarden. Maak bij indiensttreding duidelijke afspraken met uw 
werkgever over de betaling van de pensioenpremie. 

U betaalt pensioenpremie. Wat gebeurt daarmee?
Het grootste deel van uw premie gebruikt het fonds voor de opbouw van uw ouder-
domspensioen en partnerpensioen. Verder gebruikt SPF een deel om het risico van 
overlijden te verzekeren. Kiest u voor verzekering van beroeps-
arbeidsongeschiktheid? Dan is dit ook een onderdeel van de premie. Ook de uit-
voeringskosten van de pensioenregeling worden uit de premie betaald. 

U geeft aan SPF uw inkomen door
Werkt u in loondienst? De premie die u in een bepaald jaar betaalt, is steeds 
een voorlopige premie. Na afloop van elk jaar corrigeren we zo nodig uw 
premie op grond van wat u in dat jaar hebt verdiend. De voorlopige premie 
baseren we dan op uw beroepsinkomen van het voorgaande jaar of op het ver-
wacht beroepsinkomen, dat u aan ons doorgeeft. Werkt u als zelfstandige? Dan 
baseren we uw premie op de gegevens van drie jaar terug. Was u 3 jaar terug 



nog geen zelfstandige? Dan baseren we  de premie op uw geschatte winst van het huidige jaar. Heeft u een wisselend in-
komen? Reserveer dan geld om de premie te kunnen betalen. Kijk hier voor informatie over de inkomensopgave.

De berekening van uw pensioenpremie
Bij de berekening van uw pensioenpremie houdt SPF rekening met de AOW-uitkering die u van de overheid gaat ontvan-
gen. Over een deel van uw beroepsinkomen bouwt u daarom geen pensioen op. Dit deel heet de franchise.
Het bedrag dat van uw pensioengevend inkomen overblijft na aftrek van de franchise is de pensioengrondslag. Dit is de 
basis voor uw pensioen. U bouwt dus alleen over dat deel pensioen op. SPF vermenigvuldigt de pensioengrondslag vervol-
gens met het premiepercentage en het eventueel voor u geldende deeltijdpercentage. Maak voor het vaststellen van het 
deeltijdpercentage gebruik van de rekenhulp deeltijdpercentage.

Wilt u zelf uw pensioenpremie berekenen? Gebruik dan de Premiecalculator.   

Hoe zit het met verhoging van uw pensioen?
SPF verhoogt ieder jaar uw pensioen met 2%. Het fonds betaalt deze verhoging uit de premie. Dat is het vaste deel van 
de toeslagverlening. Daar bovenop probeert SPF uw pensioen ieder jaar extra te verhogen. Dat is het variabele deel van 
de toeslagverlening. Alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds het toelaat, ontvangt u een extra verhoging. 
Klik hier voor meer informatie over verhoging van uw pensioen. 

Hebt u al pensioen opgebouwd bij een andere 
pensioenuitvoerder of verzekeraar?
U kunt de waarde hiervan overdragen naar SPF. Hiermee koopt SPF dan pensioen voor u in. Dit heet waardeoverdracht. 
Wilt u uw pensioen overdragen? Kijk hier voor informatie over waardeoverdracht.
Let op: waardeoverdracht is complex. Laat u adviseren door een pensioendeskundige.

Belastingaangifte en aftrek van de pensioenpremie
Betaalt u de pensioenpremie zelf? Dan kunt u een deel van de betaalde pensioenpremie terugvragen bij de belasting-
dienst. Klik hier voor meer informatie over belastingteruggave. 
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https://www.fysiopensioen.nl/uw-pensioen/inkomen-opgeven
https://www.fysiopensioen.nl/uw-pensioen/inkomen-opgeven
https://www.fysiopensioen.nl/Wijzigingsformulier?id=144
https://www.fysiopensioen.nl/uw-pensioen/toeslagen-en-indexatie
https://www.fysiopensioen.nl/Uw%20pensioen/Waardeoverdracht
https://www.fysiopensioen.nl/uw-pensioen/aftrek-pensioenpremie
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Wat biedt de pensioenregeling? 
U kunt dit ook lezen in het Pensioen 1-2-3 op onze website.

n Ouderdomspensioen
Vanaf uw pensioendatum ontvangt u levenslang een ouderdomspensioen van SPF. De standaard pensioen- 
leeftijd bij SPF is 67 jaar. Eerder of later, geheel of gedeeltelijk met pensioen gaan? Dat is mogelijk onder 
bepaalde voorwaarden. Dit heeft consequenties voor de hoogte van uw ouderdomspensioen. 

n Partnerpensioen
Partnerpensioen is inkomen voor uw partner voor als u komt te overlijden. Het maakt daarbij niet uit of u vóór of 
ná uw pensioendatum overlijdt. Ook maakt het niet of uw partner op dat moment wel of niet een eigen inkomen 
heeft.

n Wie ziet SPF als partner?
 - uw echtgenoot/echtgenote of; 
 - de persoon met wie u een geregistreerd partnerschap hebt of; 
 - de persoon met wie u een gemeenschappelijke huishouding voert én een samenlevingscontract hebt én 
  die door u als partner is aangemeld bij het pensioenfonds.

n Wezenpensioen
 Voor uw eventuele kinderen kent SPF een wezenpensioen. Dit gaat in bij uw overlijden en loopt tot de    
23-jarige leeftijd van het kind. 



 

n Naar keuze: premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij volledige en blijvende beroepsinvaliditeit 
Bent u door arbeidsongeschiktheid blijvend niet meer in staat uw beroep als fysiotherapeut uit te oefenen (volledige 
en blijvende beroepsarbeidsongeschiktheid)? Dan gaat uw pensioenopbouw bij SPF onder bepaalde voorwaarden 
door. We nemen de betaling van de pensioenpremie dan over. U moet dan wel verzekerd zijn voor premievrije 
voortzetting. Daar kiest u zelf voor. Het pensioenfonds is gehouden aan wettelijke regels bij het verlenen van 
premievrijstelling bij blijvende en volledige beroepsarbeidsongeschiktheid. Klik hier voor meer informatie. Dan weet 
u of u voldoet aan de voorwaarden om voor premievrijstelling in aanmerking te komen en of verzekering voor 
premievrije voortzetting voor u zinvol is. U moet zelf een verzoek indienen bij het pensioenfonds om in aanmerking 
te komen voor premievrije voortzetting.

n Bijspaarregeling
 Het pensioen bij SPF is een basisregeling. Het is geen volwaardig pensioen. U kunt vrijwillig meer   
pensioen opbouwen bij SPF. U verhoogt uw premie dan met een bepaald percentage (11%, 22% of 33%).  
 U kunt uw keuze elk jaar herzien. Uiteraard kunt u ook in de privésfeer extra pensioen opbouwen,   
bijvoorbeeld via banksparen of een lijfrente.  
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https://www.fysiopensioen.nl/wijzigingen/beroepsarbeidsongeschikt


pagina 6

Wat gebeurt er na 
uw inschrijving?
Welkomstbericht
Na uw inschrijving ontvangt u een Welkomstbericht. Hierin leest u wat u wel 
en niet krijgt in onze pensioenregeling. Ook leest u in het Welkomstbericht 
waar u meer informatie vindt over uw pensioen. 

Nota
SPF stelt uw jaarpremie vast op basis van uw geschatte beroepsinkomen voor 
het komende jaar. De premie betaalt u in 12 maandelijkse termijnen via 
automatische  incasso. Betaling via een nota kan ook. Deze ontvangt u steeds  
2 weken vooraf. U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van de premie. 
Ook als u in loondienst werkt en uw werkgever een deel van de 
pensioenpremie betaalt. 

Hoe houdt SPF u op de hoogte van uw pensioen?
Elk jaar krijgt u een aantal documenten toegestuurd: 
- een pensioenoverzicht met informatie over uw huidige en toekomstige  
 pensioensituatie (UPO); 
- de Fysiopensioen of e-Fysiopensioen met nieuws over de pensioenregeling.  

Het jaarverslag, de statuten en het pensioenreglement en andere publicaties 
vindt u hier. Hier vindt u ook de belangrijkste informatie over de pensioenrege-
ling. SPF verstuurt zoveel mogelijk pensioeninformatie digitaal via uw mailbox. 
Verandert uw e-mailadres? Geef dit dan aan ons door via Mijn pensioen!

Welke gegevens heeft SPF van u nodig?
Voor een goede uitvoering van de pensioenregeling heeft SPF gegevens van 
u nodig. U bent verplicht aan het pensioenfonds alle informatie ter 
beschikking te stellen die het nodig heeft. Denk hierbij aan: 
- Wijzigingen in correspondentie- of factuuradres; 
- Gegevens over uw inkomen / winst of resultaat uit uw onderneming;  
- Partnergegevens; 
- Wijzigingen in burgerlijke staat; 
- Bewijzen van deelnemerschap in een ander pensioenfonds wanneer u in 
aanmerking komt voor vrijstelling van de pensioenregeling bij SPF.

https://www.fysiopensioen.nl/downloads
https://www.fysiopensioen.nl/mijn-pensioen
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U kunt gegevens online doorgeven via onze website. Lees hier meer.
 
Mijnpensioen en de pensioenplanner 
Op onze website www.fysiopensioen.nl vindt u informatie over uw pensioen. In het openbare deel vindt u informatie 
over pensioen in het algemeen en de SPF-pensioenregeling in het bijzonder. Zo geeft de website informatie over 
uw pensioen bij gebeurtenissen als een verhuizing, een scheiding of bij overlijden. 

Daarnaast kent de website een beveiligd deel: Mijnpensioen. U kunt hier online wijzigingen aan ons doorgeven en 
u vindt er de pensioenplanner. Inloggen doet u met uw deelnemersnummer en wachtwoord. 
Het deelnemersnummer staat op alle post die u van SPF krijgt.  

De pensioenplanner toont uw actuele pensioensituatie (op basis van de gegevens zoals die bij de 
pensioenuitvoerder bekend zijn). Met de pensioenplanner maakt u zelf pensioenberekeningen met alle 
keuzemogelijkheden binnen de pensioenregeling. Zo ziet u direct wat bepaalde keuzes voor uw 
pensioen betekenen. 

https://www.fysiopensioen.nl/wijzigingen
https://www.fysiopensioen.nl
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Hoe is het pensioenfonds georganiseerd? 
Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten, is het pensioenfonds van, voor en door fysiotherapeuten. 
Het voert al sinds 1978 de beroepspensioenregeling uit voor ruim 31.000 fysiotherapeuten in Nederland. 

Het pensioenfonds
Het beheer van het pensioenfonds is in handen van het bestuur. Alle bestuursleden zijn werkzaam (geweest) als 
fysiotherapeut. Het bestuur bepaalt het beleid en informeert u over uw pensioen. Voor de uitvoering van hun taken en 
verantwoordelijkheden maakt het bestuur gebruik van diverse externe deskundigen. 

De pensioenadministratie
De pensioenadministratie en de uitkeringen van het pensioen heeft het bestuur uitbesteed aan een pensioenuitvoerder. 
U kunt hier terecht met vragen over uw pensioen. 

Contactgegevens pensioenuitvoerder
Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten 
Postbus 90170 
5000 LM  TILBURG 
Telefoon: (013) 462 35 21   
Fax: (013) 463 07 11 
E-mail: website (Contact)
Website: www.fysiopensioen.nl 

Deelnemersvereniging
Fysiotherapeuten die zijn aangesloten bij SPF kunnen lid worden van de Deelnemersvereniging Pensioenfonds Fysio-
therapeuten. 

Een zo goed mogelijke pensioenregeling tegen zo laag mogelijke kosten. Dat is het gezamenlijke doel van DPF en SPF. 
DPF bepaalt op hoofdlijnen de inhoud van de pensioenregeling. SPF verzorgt de uitvoering van de pensioenregeling 
en informeert u daarover. Als lid van DPF kunt u meebeslissen over belangrijke wijzigingen in uw pensioenregeling. Lid 
zijn is gratis. Meer dan 76% van onze collega’s is lid. Bent u nog geen lid van DPF? Aanmelden kan altijd. 

Contactgegevens DPF
Deelnemersvereniging Pensioenfonds Fysiotherapeuten
Postbus 5100
5004 EC  TILBURG
Telefoon: (013) 461 00 10
E-mail: dpf@pensioenmail.nl
Website: www.fysiopensioen-dpf.nl

https://www.fysiopensioen.nl/contact
http://www.fysiopensioen.nl
https://www.fysiopensioen.nl/deelnemersvereniging
https://www.fysiopensioen.nl/deelnemersvereniging
mailto:dpf%40pensioenmail.nl?subject=
http://www.fysiopensioen-dpf.nl
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Tips

• Hebt u al eerder ergens anders pensioen opgebouwd 
 en wilt u dit meenemen naar SPF? Geef dit dan aan 
 ons door. Klik hier voor meer informatie over 
 waardeoverdracht.    

• Veel wijzigingen in uw werk- of privésituatie kunt u  
 online aan ons doorgeven via Mijnpensioen. Dit geldt  
 ook als u ongehuwd samenwoont en uw partner wilt 
 aanmelden.  

• Kijk ook op onze webpagina Informatie over aanmelden  
 Daar vindt u meer tips voor uw pensioenstart.

Meer informatie
Hebt u na het lezen van deze brochure vragen? Neem dan contact 
met ons op via telefoonnummer (013) 462 35 21 of via contact op de website.  

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Uitgave maart 2019

https://www.fysiopensioen.nl/nl-nl/uw-pensioen/waardeoverdracht
https://www.fysiopensioen.nl/uw-pensioen/aanmelden
https://www.fysiopensioen.nl/contact


Postadres
Postbus 90170
5000 LM  Tilburg

Telefoon
(013) 462 3521

Bezoekadres
Spoorlaan 298
5017 JZ Tilburg

E-mail
website (Contact)
Website
www.fysiopensioen.nl

https://www.fysiopensioen.nl/contact
https://www.fysiopensioen.nl

