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In deze uitgave Samenleven
U spaart pensioen voor uzelf, 
en wellicht ook voor uw partner. 
Want als u er onverhoopt niet 
meer bent, dan wilt u graag 
dat uw partner en eventuele 
kinderen niets tekort komen. 
Een goed partner- en wezen-
pensioen maken het verschil 
in tijden waar niemand aan 
wil denken.

Het overkwam Edwin Kieboom (cover en 
pagina 7). Zijn vrouw, oogarts en SPMS-
deelnemer, overleed na een ziekbed. 
Ineens stond hij er alleen voor in de zorg 
voor zijn dochter, maar ook in financieel 
opzicht. Door het partnerpensioen van 
SPMS kan hij werk en privé combineren 
zoals hij dat graag wil. En hoewel niemand 
wil denken aan dergelijke scenario’s, laat 
het verhaal van Kieboom zien dat het 
belangrijk is om partnerpensioen goed te 
regelen. Goed regelen betekent vooral: 
op een rij hebben wat er is geregeld, en 
bij gebeurtenissen als huwelijk, geboorte, 
scheiding en overlijden weten welke stap-
pen gezet moeten worden. Zo geeft Henk 
van Leeuwen (pagina 3) aan dat hij regel-
matig van baan is gewisseld en ook in het 
buitenland heeft gewerkt, waardoor hij 
pensioenbreuken heeft opgelopen. Ook 
zijn er periodes waarin hij geen pensioen 
heeft opgebouwd. Nu hij ouder wordt, 
willen hij en zijn vrouw weten wat er pre-
cies is geregeld voor hun oude dag. Naast 
het doorlichten van de eigen pensioen-
situatie, is het goed om voorbereid te zijn 
op ingrijpende gebeurtenissen in uw leven 
die gevolgen hebben voor uw pensioen. 
Op pagina 4-7 vindt u al deze informatie 
op een rij. 
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Geld & Goed
‘Het SPMS-pensioen 
biedt een veiligheid 
die onbetaalbaar is’, 
aldus gepensioneerde 
Leo Brunninkhuis

Vraag & 
Antwoord: 
Solidariteit tussen 
werkenden en gepen-
sioneerden bij SPMS 

SPMS-nieuws
·  SPMS kiest voor  

zekerder pensioen 
·  SPMS even door de  

€ 10 miljard-grens
·  Gezocht: nieuw  

bestuurslid

Thuis bij 
Edwin 
Kieboom

Weet hoe het zit 
Wat betekenen huwelijk, gezinsuitbreiding, scheiden, 
hertrouwen en overlijden voor uw (partner)pensioen? 
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Het uitzicht van
Anja Sommer, dermatoloog in haar 
eigen zelfstandig behandelcentrum 
in Maastricht

8 OPrOEP!
Geef SPMS een gezicht: 
laat u professioneel 
fotograferen!

Als beroepspensioenfonds voor 
en door medisch specialisten, 
willen we in onze communicatie-
middelen graag deelnemers 
laten zien. Dat wil zeggen: 
echte medisch specialisten, 
in plaats van modellen die 
doen alsof ze medisch spe-
cialist zijn. Hiervoor zoeken we 
medisch specialisten die het 
leuk vinden zich te laten foto-
graferen in hun werkomgeving. 
De (portret)foto’s die dit oplevert 
nemen we op in onze beeldbank, 
en worden uitsluitend gebruikt 
in communicatiemiddelen zoals 
bijvoorbeeld Pensioeninzicht. 
Uiteraard krijgt u de foto’s die we 
van u maken van ons cadeau.

Lijkt het u leuk om professioneel 
gefotografeerd te worden in uw 
werkomgeving en uzelf terug te 
zien in uitingen van SPMS? 
Meld u dan snel aan door 
een mail te sturen naar 
communicatiespms@apg.nl. 

 In gesprek 

Bij de pensioenregeling 
van SPMS hoort ook een 
partner- en wezenpen-
sioen. Zodat in geval van 
overlijden partner en kin-
deren niet met lege handen 
staan. Bestuurslid Eelco 
Stuijfzand wil graag weten 
hoe deelnemer Henk van 
Leeuwen hierover denkt.

Henk van Leeuwen Jaren geleden, 
tijdens mijn vooropleiding in 
Amersfoort, heb ik mijn partner leren 
kennen. Zij is verpleegkundige. We 
hebben een zoon van 19, een zoon 
van 18 en een dochter van 15. Sinds 
2008 werk ik bij Rijnstate, eerst 
in loondienst, nu als zelfstandig 

 In gesprek 

‘Het belangrijkste vind 
ik dat mijn kinderen 
kunnen studeren’

medisch specialist. Omdat ik regel-
matig van baan ben gewisseld en 
ook in het buitenland heb gewerkt, 
heb ik heel wat pensioenbreuken 
opgelopen. En er zijn ook periodes 
geweest dat ik geen pensioen heb 
opgebouwd.

Straks heb ik een gesprek met een 
financieel planner van SPMS die alles 
voor me op een rij heeft gezet, zodat 
ik zie wat ik waar heb opgebouwd 
en wat er eventueel nog bij moet. 
Nu mijn pensioendatum dichterbij 
komt, vraag ik me af hoe dingen 
geregeld zijn.

Eelco Stuijfzand Het partnerpen-
sioen is automatisch geregeld voor 
deelnemers van SPMS. Tenminste, 
als de relatie contractueel is vast-
gelegd en is gemeld aan SPMS. Als 
je met pensioen gaat, kun je kiezen 
voor uitruil van ouderdomspensioen 
voor een hoger partnerpensioen of 
vice versa. Wat mensen vaak niet 
weten, is dat we drie soorten part-
nerpensioen hebben. Als het gaat 
over het partnerpensioen, bedoelen 
we het levenslange pensioen voor de 
huidige partner. Het tijdelijk partner-
pensioen komt daar bovenop. Dit is 
het pensioen dat een partner onder 
voorwaarden krijgt bij overlijden van 
de deelnemer tot hij of zij de leeftijd 
van 65 jaar of, bij ingang na 1 januari 
2013, de AOW-gerechtigde leeftijd 
bereikt. Het bijzonder partnerpen-
sioen is het deel van het pensioen 
dat in geval van echtscheiding 
toevalt aan de ex-partner. 

Henk van Leeuwen Ik vind het een 
prettig idee dat studerende kinderen

bij SPMS tot hun 27e recht hebben 
op wezenpensioen. Dat mijn kin-
deren kunnen studeren vind ik het 
allerbelangrijkst. Aan mijn moeder 
zie ik trouwens dat SPMS het part-
nerpensioen goed geregeld heeft. 
In 1984 overleed mijn vader, die ook 
medisch specialist was. Van het 
partnerpensioen kan mijn moeder 
goed leven.

Eelco Stuijfzand Als bestuur merken 
we dat deelnemers weinig kennis 
hebben van het partnerpensioen, en 
partners van deelnemers nog veel 
minder. We doen ons uiterste best 
daar verandering in te brengen. Aan 
de andere kant: deelnemers kun-
nen erop vertrouwen dat het netjes 
geregeld is, hoewel het goed is om 
te beseffen dat het bij SPMS om een 
basisregeling gaat. Het is dus altijd 
verstandig om na te gaan of er aan-
vullend iets geregeld moet worden.

Naam Henk van Leeuwen
Leeftijd 57 jaar
Functie internist-intensivist
Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem
Burgerlijke staat samenlevings-
contract, drie kinderen

Naam Eelco Stuijfzand
Leeftijd 51 jaar
Functie radioloog en 
bestuurslid SPMS
Ziekenhuis TweeStedenziekenhuis, 
Tilburg
Burgerlijke staat gehuwd, 
twee kinderen

Meer weten?
Op www.spms.nl vindt u informatie 
over de regelingen rond het part-
nerpensioen en het wezenpensioen. 
Ook is hier de brochure ‘Zorg voor 
partner en kind’ te downloaden. 
Wilt u meer weten over uw situ-
atie? Neem dan telefonisch contact 
op via (020) 583 62 62 of per e-mail: 
administratie@spms.nl.

Eelco Stuijfzand (l) en 
Henk van Leeuwen (r) in gesprek
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Uw 
pensioen 
zorgt ook 

voor partner 
en kind

 Weet hoe het zit  Weet hoe het zit 

Bij SPMS bouwt u niet alleen pensioen op voor uzelf, maar 
ook voor uw partner en kinderen. Samenwonen, trouwen en 

kinderen krijgen zijn mooie mijlpalen in uw levensloop die 
ook gevolgen hebben voor uw pensioen. Dat geldt nog 

sterker voor de trieste gebeurtenissen die uw pad kunnen 
kruisen, zoals een scheiding of overlijden.

partnerschap bouwt u verplicht pensioen op voor uw 
partner. Als u samenwoont, kunt u dat vrijwillig doen. 
Bent u met uw partner naar de notaris geweest om een 
samenlevingsovereenkomst te ondertekenen? Dan heeft 
u de eerste stap om partnerpensioen voor hem of haar te 
regelen gezet. Vergeet echter niet om uw partner aan te 
melden bij SPMS. Dat doet u met het aanvraagformulier 
Vrijwillig partnerpensioen van onze website. U kunt zelf 
aangeven per welke datum de verzekering van het part-
nerpensioen in dient te gaan. Vanaf dat moment bent u 
hiervoor premie verschuldigd.

Goed om te weten
Woont u samen maar heeft u geen samenlevings-
overeenkomst? Dan kunt u nog geen partnerpensioen 
verzekeren. Dat kan pas als u uw relatie vastlegt bij de 
notaris. In die overeenkomst moet u ook regelen hoe 
u kosten en vermogen regelt in uw gezamenlijke 
huishouding.

Gezinsuitbreiding
Gezinsuitbreiding hoeft u niet te melden. 
Uw premie wordt daardoor namelijk niet hoger.

Wat is geregeld?
Niet alleen voor uw partner, ook voor uw kinderen is er 
bij SPMS in een nabestaandenpensioen voorzien. Mocht 
u komen te overlijden, dan ontvangen uw kinderen een 
wezenpensioen. Als zij studeren of arbeidsongeschikt 
zijn, ontvangen zij de uitkering tot uiterlijk hun 27e jaar. In 
andere gevallen loopt de uitkering tot hun 18e jaar. Als u 
voor uw pensionering komt te overlijden, is het wezen-
pensioen 14% van het ouderdomspensioen dat u zou 
hebben opgebouwd tot uw 65e.

Goed om te weten
Kinderen die een wezenpensioen ontvangen zijn 
hierover zelf inkomstenbelasting verschuldigd, ook 
als zij minderjarig zijn. Zij hebben dan recht op hun 
eigen heffingskorting en betalen de belasting 
waarschijnlijk in de lagere schijven. 
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1 Huwelijk of geregistreerd  
partnerschap
U bouwt verplicht partnerpensioen op als uw 
relatie is ingeschreven in het Nederlandse bevol-
kingsregister. Uw partner wordt vanuit de Basis-
registratie Personen (voorheen GBA) automatisch 
aangemeld. U hoeft hiervoor niets te doen.

Wat is geregeld?
Samen oud worden, betekent ook samen van uw pen-
sioen genieten. Maar als u komt te overlijden, staat uw 
partner er ook financieel alleen voor. Daarom bouwt u 
bij SPMS ook partnerpensioen op voor uw echtgenoot of 
geregistreerd partner. Edwin Pijpers: “Woont u samen 
met een notariële samenlevingsovereenkomst, dan kunt 
u kiezen of u partnerpensioen wilt meeverzekeren. Bij 
een huwelijk of geregistreerd partnerschap is die keuze 
er niet. U bouwt dan verplicht pensioen op voor uw 
partner. Welk bedrag uw partner ontvangt, hangt af van 
de hoogte van uw te bereiken ouderdomspensioen op 
uw 65-jarige leeftijd en het moment waarop u overlijdt. 
Daarnaast is er recht op een tijdelijk partnerpensioen.”

Goed om te weten
Trouwt u in het buitenland? Geef dit dan door aan 
SPMS. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap 
in Nederland hoeft u dat niet te doen.

Samenwonen
U kunt uw partner vrijwillig aanmelden nadat u 
een samenlevingsovereenkomst heeft getekend 
bij de notaris.

Wat is geregeld?
Stapt u niet (meteen) in het huwelijksbootje, maar gaat 
u samenwonen? Dan kunt u kiezen of u partnerpensioen 
wilt meeverzekeren. Bij een huwelijk of geregistreerd 

Edwin Pijpers
Manager financiële 
planning bij SPMS, 
neemt mogelijke 
scenario’s van uw 
levensloop door 
en geeft advies.
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 Weet hoe het zit  Van de cover 

Naam
Edwin Kieboom
Leeftijd
53 jaar
Gezinssituatie
Edwin Kieboom is 
weduwnaar en 
heeft een dochter, 
Wietse, van 
15 jaar
Beroep
Financieel 
manager

Scheiding
U kunt uw scheiding regelen volgens wettelijke 
afspraken, maar er ook voor kiezen hiervan af 
te wijken. 

Wat is geregeld?
Als u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap laat ont-
binden, is uw pensioen één van de financiële zaken die u 
moet afwikkelen. In de wet is geregeld dat de ex-partner 
recht heeft op de helft van het ouderdomspensioen dat 
tijdens het partnerschap is opgebouwd. Het partner-
pensioen dat is opgebouwd tot aan de scheiding komt 
ook aan uw ex-partner toe. Edwin Pijpers: “Van deze 
wettelijke regeling kunt u afwijken door dit op voorhand 
te regelen in uw huwelijksvoorwaarden of samen met uw 
ex-partner de afspraken vast te leggen in een convenant. 
U kunt bijvoorbeeld vastleggen dat uw partner afstand 
doet van (een deel van de) pensioenaanspraken.”

Goed om te weten
Informeer SPMS na de scheiding altijd over een  
afgesproken pensioenverdeling. SPMS kan u dan  
uitleggen welke bewijsstukken nodig zijn om een en 
ander administratief goed af te kunnen handelen. 

Hertrouwen
Trouwt u opnieuw, en is uw relatie ingeschreven 
in het Nederlandse bevolkingsregister, dan wordt 
uw partner automatisch aangemeld vanuit de 
Basisregistratie Personen (voorheen GBA). 
U hoeft hiervoor niets te doen.

Wat is geregeld?
Als u hertrouwt, begint u opnieuw met partnerpensioen 
opbouwen voor uw nieuwe echtgenoot of geregistreerd 
partner. Als u gescheiden bent, heeft uw ex-partner na 
ingang van uw ouderdomspensioen of overlijden recht 
op dat deel van het (partner)pensioen dat ten behoeve 
van hem of haar is afgesproken bij de scheiding. Edwin 
Pijpers: “Het kan verstandig  zijn om een deel van uw 
ouderdomspensioen in te ruilen voor een hoger partner-
pensioen voor uw (nieuwe) echtgenoot of geregistreerde 
partner. Voor deze uitruil kunt u kiezen bij ingang van uw 
ouderdomspensioen.”

Goed om te weten
Heeft u partnerpensioen opgebouwd dat inmiddels 
niet meer is verbonden aan een eerdere partner, 
bijvoorbeeld doordat uw eerdere partner is overleden? 
Dan kunt u dit alsnog laten toekomen aan een nieuwe 
partner of aan uzelf (middels uitruil).

Margarita van der Hoeven werkt 
sinds 2009 als internist in Zieken-
huis rivierenland. Zij woont samen 
en koos ervoor haar partner vrij-
willig mee te verzekeren voor het 
partnerpensioen bij SPMS. 

“Toen we ons huis kochten hebben 
we bij de notaris een samenlevings-
contract laten opstellen. Het aanmel-
den van mijn partner bij SPMS was 
een logische vervolgstap. Ofschoon 
hij ook werkt en een eigen salaris 
heeft, zou het wegvallen van mijn 
inkomen een flinke achteruitgang 
betekenen. Mocht mij ooit iets over-
komen, dan weet ik dat mijn partner 
en kinderen financieel goed verzorgd 
achterblijven met het nabestaanden-
pensioen van SPMS en de overlij-
densrisicoverzekering die we hebben 
afgesloten.”

Overlijden
Komt u te overlijden, dan wordt dit vanuit de  
Basisregistratie Personen (voorheen GBA) auto-
matisch aangemeld bij SPMS. Uw partner heeft 
recht op partnerpensioen.  

Wat is geregeld?
Uw partner vraagt na uw overlijden pensioen aan met 
het Aanvraagformulier voor (bijzonder) partnerpensioen 
van onze website. Daarna ontvangt hij of zij een levens-
lang en eventueel een tijdelijk partnerpensioen. Het 
levenslang partnerpensioen wordt berekend alsof u tot 
uw 65e pensioen heeft opgebouwd, ook als u overlijdt 
vóór uw pensioendatum en nog deelnemer bent. Voor 
de toekomstige opbouw van ouderdomspensioen wordt 
uitgegaan van de gemiddelde opbouw van de afgelopen 
5 jaar. Naast het levenslange partnerpensioen is uw 
partner verzekerd van een tijdelijk partnerpensioen, als 
u overlijdt tijdens de periode van uw deelnemerschap 
en er tot dat moment premie wordt ingelegd. Dit extra 
pensioen is ongeveer gelijk aan een Anw-uitkering, zo’n 
€ 14.500 bruto per jaar. De uitkering duurt tot maximaal 
de AOW-gerechtigde leeftijd. 

Goed om te weten
Het tijdelijk partnerpensioen eindigt op het moment 
dat uw partner de AOW-leeftijd bereikt, trouwt, een 
geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samen-
wonen met een nieuwe partner.

Partnerpensioen en 
ouderdomspensioen uitruilen
U kunt kiezen voor een hoger ouderdomspensioen, 
of juist meer partnerpensioen. In het eerste geval 
moet uw partner akkoord gaan. 

Wat is geregeld?
Bij aanvang van uw pensioen kunt u ervoor kiezen een 
deel van uw ouderdomspensioen in te ruilen voor (extra) 
partnerpensioen. Of omgekeerd, als uw partner daarmee 
akkoord gaat. Deze mogelijkheden heten ‘uitruil’. Op de 
website kunt u in MijnPensioenOK zelf berekenen hoe dit 
voor u uitpakt.

Hoe kijkt u terug op die 
verdrietige tijd?
“Carla was 46 toen ze stierf. 
Ze is een kleine twee jaar ziek 
geweest. Ik had maar één doel: 
overleven met mijn gezin. Tot 
het tot me doordrong dat Carla 
niet meer beter zou worden en 
ik haar heb laten gaan. Na de 
begrafenis was ik totaal de weg 
kwijt. Carla was mijn kompas. 
Ik kende haar 28 jaar, al sinds 
de middelbare school. We 
vulden elkaar aan. Ik liep vast, 
had geen energie meer.” 

Wat kwam er financieel 
op u af? 
“De chaos bij mij thuis was 
compleet. Denk aan de hypo-
theek, de successierechten, het 
pensioen. Ik heb daar toen met 
verschillende mensen naar ge-
keken, de notaris, de hypotheek-
adviseur, de belastingadviseur. 
Maar geen van drieën kon alles 
bij elkaar brengen. Ze overzagen 

het geheel niet, en ik kreeg niet 
alle mogelijkheden in beeld.” 

Kon SPMS u helpen?
“SPMS was mijn redding. Ik heb 
gebruik gemaakt van de gratis 
adviesdienst en een Financiële 
Scan laten maken. In Zeist 
knoopte de specialist van SPMS 
alles aan elkaar. Heel rustig en 
objectief. Hij was de enige die 
wel een compleet overzicht 
had. Ik voelde meteen dat ik 
wat de financiën betreft in 
rustiger vaarwater kwam. En 
hij had een kwalitatief goed 
advies. Bijvoorbeeld dat ik de 
nabestaandenlijfrente  kon 
uitstellen omdat ik een 
minderjarige dochter heb. 
Dat was financieel veel aan-
trekkelijker. De constructie 
die uit het advies van SPMS 
kwam, heeft heel goed uitge-
pakt. Dat had ik anders nooit 
voor elkaar gekregen.”

‘De chaos bij 
mij thuis was 
compleet’

 MijnPensioenOK 
 Wilt u weten hoeveel pensioen u heeft 
 opgebouwd, voor uzelf en voor uw 
 partner en kinderen? Kijk dan op spms.nl 
 en log in op MijnPensioenOK. 
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‘Het wegvallen van 
mijn inkomen zou een 
flinke achteruitgang 
betekenen’

Naam Margarita van der Hoeven
Leeftijd 38 jaar Functie Internist
Ziekenhuis Rivierenland Tiel
Burgerlijke staat Samenwonend, 
twee kinderen

Zeven jaar geleden verloor 
Edwin Kieboom (53) zijn 
vrouw Carla, oogarts in 
Tilburg. SPMS hielp hem met 
een financieel plan.
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“Ik geniet enorm van mijn uitzicht. Het 
licht stroomt hier binnen. Dat helpt bij 
het beoordelen van de huid van mijn 
patiënten. Ook geeft het zicht me het 
ontspannende gevoel van vrije tijd. 
Tijdens je werk ren je van hot naar her. 
Maar deze berg en het fort: ze staan er 
al zo lang, stevig en sterk. Als een soort 
rustpunt, met aan de voet de Maas die 
maar doorstroomt. 

Het uitzicht op mijn verdere carrière? 
Ik heb plezier in mijn werk en ga voor-
lopig door voor de volle honderd procent. 
Natuurlijk denk ik na over later. Ik ben 
blij dat ik nu geld opzij kan zetten om 
later andere dingen te doen. Dan is ook 
mijn huis afgelost, waardoor ik meer 
financiële ruimte heb. Als ik 67 ben, 
heb ik de symbolische top van de berg 
bereikt en is het tijd om een ander pad in 
te slaan, nieuwe uitdagingen te zoeken. 
Bijvoorbeeld lange wandeltochten maken 
en maar zien waar je uitkomt.” 

‘De Pietersberg 
als rustpunt’

Dermatoloog Anja Sommer kijkt vanuit haar praktijk 
in Maastricht uit op de Pietersberg en Fort Sint Pieter. 
In haar vrije tijd zoekt Anja de berg ook op: voor een 
wandeling of een rondje hardlopen.

Naam
Anja Sommer
Leeftijd
48 jaar
Opleiding
Geneeskunde in Bonn (D), 
Leiden en Maastricht, 
dermatologie in Maastricht
Functie
Dermatoloog in haar eigen 
zelfstandig behandelcentrum 
in Maastricht
Burgerlijke staat
Samenwonend
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Inkomen
Bruto-inkomen
ongeveer gelijk 
gebleven

Pensioen

€ 31.800
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Aangevuld met 
inkomsten uit een 
pensioen-BV en 
AOW

Met pijn in het hart nam cardio-
loog Leo Brunninkhuis afscheid 
van de maatschap waarvan hij 
bijna dertig jaar lid was. Nu is hij 
bijna twee jaar met pensioen en 
geniet hij volop. Hij sport, doet 
vrijwilligerswerk, leest, maakt 
prachtige reizen en neemt nog 
af en toe waar. En als er ergens in 
Europa een mooi barokconcert is, 
vliegt hij er met wat vrienden 
naartoe. Zelf wel te verstaan, 
achter de stuurknuppel van een 
Cessna 172.

‘Als ik zou over-
lijden wist ik dat 
mijn vrouw en 
kinderen in ieder 
geval verder 
konden. Dat is 
een veiligheid 
die onbetaal-
baar is’

‘SPMS-pensioen 
biedt veiligheid’ 

10 PensioenInzicht 

Over zijn pensioen kan Brunninkhuis kort 
zijn: dat is prima. “Mijn inkomen is nauwe-
lijks veranderd. Dat komt vooral door de 
aanvullende inkomsten uit een pensioen-bv. 
Ik ben dat op advies van mijn accountant 
gaan doen.” Diezelfde accountant raadde 
hem overigens aan te sparen voor zijn pen-
sioen, maar ook te genieten vóór pensioen. 
“Dat advies heb ik ter harte genomen. En 
het is precies wat ik alle actieven van nu 
adviseer, naast gebruikmaken van de moge-
lijkheid van een Financiële Scan door SPMS. 
Dat was zeer verhelderend.” Al pratend over 
zijn pensioen pakt Brunninkhuis opeens 
een velletje papier en maakt een rekensom: 
“Als je de pensioenpremie van bijna dertig 
jaar bij elkaar optelt, kom je op een flink 
bedrag. Dan lijkt het uiteindelijke pensioen 
misschien helemaal niet zo hoog. Ik heb me 
echter altijd gerealiseerd dat SPMS meer 
biedt dan ouderdomspensioen. Als ik zou 
overlijden wist ik dat mijn vrouw en kinderen 
in ieder geval verder konden. Dat is een 
veiligheid die onbetaalbaar is.”

Lood in de schoenen
“Mijn werk heb ik altijd met heel veel plezier 
gedaan en ik had een fantastische maat-
schap, meer vrienden dan maten”, zegt 
Brunninkhuis. “Dat afscheid was dus moei-
lijk. Ik ging met lood in de schoenen.” Direct 
na zijn pensioen bleef hij twee dagen en 
later één dag per week voor de maatschap 
werken. Maar sinds zijn opvolging goed 
geregeld is, neemt hij alleen nog af en toe 
waar. Voor zijn werk zijn andere dingen in de 
plaats gekomen. Vol enthousiasme vertelt 
hij over de reis naar Nepal die hij in oktober 
met drie vrienden maakte. “Dat was een 
prachtige vakantie. Dit jaar gaan we weer.” 
En vorig jaar zomer fietste Brunninkhuis met 
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 Vraag & Antwoord 

1966 eindexamen gymnasium B
1973 doctoraal scheikunde in Nijmegen
1976 doctoraal geneeskunde in Nijmegen
1978 artsexamen
1978-1980 opleiding interne 
geneeskunde in Eindhoven
1980-1984 opleiding tot cardioloog 
in Maastricht
1984-2013 cardioloog in het Orbis 
Medisch Centrum in Sittard

Brunninkhuis is getrouwd en heeft 
drie kinderen.

CV Leo 
Brunninkhuis
66 jaar

Solidariteit tussen 
ouderen en jongeren

Tot vorig jaar waren formeel 
gezien vooral de belangen van 
werkenden vertegenwoordigd 
in het bestuur van SPMS. 
De komst van bestuurslid 
Coks Bosman, gepensioneerd 
sinds 2012, bracht hierin 
verandering. Hoe staat het 
met de solidariteit tussen 
werkenden en gepensioneerden, 
tussen ouderen en jongeren?

Bij veel fondsen staat de 
solidariteit tussen jong 
en oud onder druk. Is dat 
ook een onderwerp van 
gesprek bij SPMS?

Het thema solidariteit is ook bin-
nen het SPMS-bestuur regelmatig 
een discussiepunt. Als bijvoor-
beeld vanwege nieuwe wetge-
ving wijzigingen moeten worden 
doorgevoerd, bekijkt het bestuur 
of deze evenwichtig uitpakken. 
Een belangrijke vorm van solidari-
teit wordt bewerkstelligd door de 
wettelijk voorgeschreven door-
sneepremie. Dat wil zeggen dat de 
premie voor iedereen gelijk moet 
zijn: jong en oud betalen evenveel. 
Eigenlijk is dat niet logisch. De 
inleg van jongeren rendeert veel 
langer, en daarom zouden zij voor 
dezelfde aanspraak minder premie 
hoeven inleggen. Vanwege de vaste 
indexatie van 3% in de pensioen-
regeling heeft SPMS echter veel 
minder last van deze ongewenste 
generatiesolidariteit. Er is in 
feite sprake van een degressieve 
pensioenopbouw door de vaste in-
dexatie, waarbij de jongeren meer 
pensioen opbouwen dan de oude-
ren voor dezelfde premie. Daarmee 

is SPMS een positieve uitzondering 
op vele andere pensioenfondsen.

Jongeren en ouderen 
betalen evenveel premie. 
Is dat wel rechtvaardig?

SPMS heeft een vaste, onvoorwaar-
delijke indexatieregeling, van jaar-
lijks 3%. Deze jaarlijkse verhoging 
van de opgebouwde pensioenen 
levert voor jongere deelnemers op 
termijn een veel hogere pensioen-
uitkering op. Ter illustratie: de 
jaarlijkse opbouw is ongeveer 980 
euro. Voor een 35-jarige is deze 
980 euro op de pensioendatum 
aangegroeid tot bijna 2.400 euro. 
Voor een oudere is dat bedrag 
uiteraard lager. SPMS is op dit punt 
eigenlijk niet goed te vergelijken 
met andere pensioenfondsen. We 
zijn een van de weinige fondsen in 
Nederland waar de verhoging van 
opgebouwde pensioenen onvoor-
waardelijk is vastgelegd in de 
pensioenregeling.

Wat als de beleggingen 
minder goed zouden 
renderen? Gaat het dan 
wel spelen? 

Dat ligt niet in de lijn der verwach-
ting. Voor de onvoorwaardelijke 
verhoging van de pensioenen is 
geld gereserveerd. In de bereke-
ning van onze dekkingsgraad is 
rekening gehouden met de toe-
gezegde verplichtingen, inclusief 
de jaarlijkse stijging van 3%. Ons 
beleggingsbeleid en risicoprofiel 
is erop afgestemd om zeker te 
stellen wat is toegezegd, zowel aan 
jongere als oudere deelnemers. 

Alleen als het financieel heel erg 
tegenzit, heeft SPMS de mogelijk-
heid om een korting toe te passen. 
Overigens heeft ieder pensioen-
fonds die mogelijkheid; die is 
wettelijk voorgeschreven.

De belangen van werkenden én 
gepensioneerden zijn bij SPMS 
vertegenwoordigd in het bestuur. 
Door de onvoorwaardelijke verho-
ging van het opgebouwde pensioen 
zijn ook jongere deelnemers ver-
zekerd van een pensioen dat in de 
toekomst gaat stijgen met 3% per 
jaar. Hoe jonger de deelnemer, hoe 
hoger de aanspraak op de pensi-
oendatum. Daardoor is solidariteit 
tussen ouderen en jongeren bij 
SPMS veel minder een  discussie-
punt dan bij andere fondsen.

Conclusie

 Heeft u vragen? 
 U kunt contact opnemen via: 
 020 - 583 62 62 
 administratie@spms.nl 

Coks Bosman 
(67 jaar) is benoemd 
door de gepensio-
neerde VvA-leden en 
het eerste bestuurs-
lid van SPMS dat 
gepensioneerd is. 
In de praktijk staat 
hij voor de belangen 
van alle deelnemers.

 Geld & Goed 

een vriend van Faro in Portugal, via Santiago 
de Compostella, in een maand terug naar 
huis. “Met een tentje achterop. Ook dat was 
een fantastische ervaring.”

Barokconcert
Brunninkhuis beoefent de bergsport, maakt 
toerskitochten, loopt hard, rijdt graag op 
de racefiets, schaatst – onder andere de 
alternatieve elfstedentocht Weissensee – en 
heeft een motor in de garage staan waar-
mee hij geregeld tochten maakt. En dan is 
er nog de Cessna 172, waarin hij samen met 
vrienden naar barokconcerten in Europa 
vliegt. Zijn vrouw Ans vindt het prima dat 
hij er veel op uit trekt zonder haar. Geluk-
kig samenleven betekent voor hen niet dat 
ze elke minuut samen hoeven zijn. Als ze 
samen op vakantie gaan staat de cultuur 
centraal. Daarnaast is Brunninkhuis actief 
als vrijwilliger. Hij gaat al vijftien jaar één 
of twee weken per jaar mee met de boot 
van de Zonnebloem. En sinds een jaar werkt 
hij een dag per week als vrijwillige zorg-
medewerker en bestuurslid in een hospice 
in Born.

‘Mijn inkomen is 
nauwelijks veranderd. 
Dat komt vooral door de 
aanvullende inkomsten 
uit een pensioen-bv’

‘Mijn inkomen is 
nauwelijks veranderd. 
Dat komt vooral door de 
aanvullende inkomsten 
uit een pensioen-bv

De pensioen-
opbouw van Leo 
Brunninkhuis

1984 begonnen 
met sparen voor 
pensioen
Na afbetalen 
studieschuld 
en goodwill 
aanvullende 
pensioenvoor-
ziening in de 
vorm van sparen in 
een pensioen-bv

2005 en 2013 
Financiële 
Scan door SPMS

1 augustus 2013 
met pensioen
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SPMS kiest voor nog
zekerder pensioen
SPMS heeft 8 % aandelen 
verkocht en in plaats daarvoor 
staatsobligaties aangekocht. 
Hiermee is de renteafdekking 
verder verhoogd van 70% naar 
78%. Renteveranderingen 
worden hiermee als risicofac-
tor uitgeschakeld, en hebben 
nagenoeg geen effect meer op de 
dekkingsgraad. Dit betekent een 
(nog) grotere waarschijnlijkheid 
dat deelnemers daadwerkelijk 
het pensioen krijgen waar ze op 
rekenen.

Met deze operatie is uitvoering 
gegeven aan de keus van het be-
stuur eind 2014 om het risico van 
de portefeuille iets te verminderen. 
SPMS heeft relatief veel belegd in 
aandelen, bedrijfsobligaties, vast-
goed en hedge funds. Dit heeft de 
afgelopen jaren goede rendemen-
ten opgeleverd, maar brengt ook 
risico op verliezen met zich mee. 
Marcel Roberts, Chief Investment 
Officer bij SPMS, licht toe: “Er 
zijn twee manieren waarop je naar 
risico kunt kijken. Aan de ene kant 
kun je zeggen dat je meer risico 
kunt lopen naarmate je financiële 
positie beter is. Dit geldt ook voor 
SPMS, dat er financieel gezond 
voor staat. Aan de andere kant kun 
je stellen dat een pensioenfonds 
dat gemakkelijk aan zijn financiële 
verplichtingen kan voldoen, geen 
extra risico hoeft te nemen, aan-
gezien het fonds zijn doelstelling 
al heeft bereikt. Deze gedachten-

richting heeft het bestuur nu iets 
meer aangezet. Juist omdat rente-
wijzigingen moeilijk te voorspellen 
zijn terwijl de impact hoog is, heeft 
SPMS ervoor gekozen het renteri-
sico af te dekken.” 

Meer behoefte aan zekerheid
Met ‘derisken’ speelt het bestuur in 
op de behoefte van jonge medisch 
specialisten aan een zekerder pen-
sioen. Roberts: “Jongere medisch 
specialisten kunnen minder bij-
sparen naast hun pensioen dan de 
oudere generatie vroeger kon. Niet 
alleen verdienen jonge specialisten 
minder dan voorheen, ook levert 
‘goodwill’, dat traditioneel als 
aanvulling op het pensioen werd 
gezien, tegenwoordig minder op. 
Daarmee wordt het belangrijker 
dat het basispensioen dat SPMS 
biedt, ook echt wordt uitgekeerd. ”
Overigens betekent het ‘derisken’ 
niet dat SPMS nu weinig beleg-
gingsrisico loopt. Ook na het deris-
ken heeft SPMS relatief gezien 
nog veel aandelen in portefeuille. 
Eind maart 2015 was het fonds 
voor 28,4% belegd in aandelen, 
voor 8,2% in hedge funds en 9% 
in vastgoed.

SPMS even door 
de € 10 miljard-
grens
Half januari 2015 heeft het 
belegd vermogen van SPMS 
de grens van € 9 miljard over-
schreden. In april werd zelfs de 
€ 10 miljard gepasseerd. Per 
1 mei bedraagt het vermogen 
€ 9,8 miljard. Een belangrijke 
oorzaak is de gedaalde rente, 
naast waardestijging van de 
beleggingen.

De groei van het belegd vermogen 
is snel gegaan. Aan het begin van 
2014 stond de teller nog op € 7,1 
miljard. In augustus passeerden we 
de € 8 miljard-grens. Het jaar werd 
afgesloten met € 8,7 miljard. 

Waardestijging
De stijging van het belegd vermo-
gen is voor een belangrijk deel te-
rug te voeren op de gedaalde rente, 
vertelt Marcel Roberts van SPMS. 
“Hierdoor stijgen de waardes van 
de obligaties en de derivaten die 
SPMS beschermen tegen rente-
dalingen. In 2014 heeft alleen dit 
al een rendement van 13% opgele-
verd, op een totaalrendement 
van 25%.”

De lage rente heeft te maken met 
de gematigde economisch groei-
vooruitzichten en het besluit van de 
Europese Centrale Bank in januari 
om obligaties op te gaan kopen. Dit 
beleid stimuleert ook de waarde-
stijging van bijvoorbeeld aandelen, 
omdat beleggers op zoek zijn naar 
een hoger rendement. Begin mei 
is de rente - tegen de verwachting 

in - weer wat gestegen, waardoor 
de waarde van het het obligatiedeel 
in de portefeuille is gedaald en het 
belegd vermogen is teruggelopen.

Dekkingsgraad gelijk
Bij veel pensioenfondsen leidt de 
lagere rente tot een lagere dek-
kingsgraad. De lage rente heeft 
immers niet alleen invloed op 
de waarde van de beleggingen, 
maar ook op de waarde van de 
verplichtingen. Die stijgen bij een 
dalende rente. De dekkingsgraad 
van SPMS is relatief immuun voor 
de rentestand, vertelt Roberts. 
“SPMS heeft ervoor gekozen het 
renterisico af te dekken. Dat zorgt 
ervoor dat bij rentewijzigingen de 
waarde van de beleggingen en de 
waarde van de verplichtingen in 
gelijke mate veranderen. Daardoor 
houden ze elkaar in evenwicht en 
blijft de dekkingsgraad relatief 
constant, ongeacht of de rente 
daalt of stijgt.”

Gezocht: 
nieuw 
bestuurslid

Om alvast in te spelen op een toe-
komstige vacature zoekt SPMS een 
nieuw aspirant-bestuurslid. Deze 
krijgt dan ruim de tijd om zich in te 
werken in de interessante materie 
van de pensioenen. Iets voor u?

SPMS wordt bestuurd door een 
college van zeven medisch specia-
listen, waarvan er zes nog actief het 
vak uitoefenen en één inmiddels 
met pensioen is gegaan. Het bestuur 
als geheel is verantwoordelijk voor 
de uitvoering van de pensioen-

regeling en de belegging van het 
vermogen, hierin bijgestaan door 
een directeur, een bestuursbureau 
en externe adviseurs.

Wat houdt de functie in? 
Als bestuurslid geeft u inhoud aan 
de pensioenbelangen van uzelf 
en andere vrijgevestigde medisch 
specialisten. U ontvangt hiervoor 
een passende financiële vergoe-
ding. Lid zijn van het bestuur biedt 
u de kans uw kennis en netwerk 
uit te breiden. Dit kan bijdragen 
aan uw persoonlijke ontwikke-
ling. SPMS ondersteunt u bij het 
opbouwen van kennis en ervaring. 
Het bestuur nodigt kandidaten 
die affiniteit hebben met financiële 
zaken of met vermogensbeheer 
nadrukkelijk uit te reageren. 

De procedure
De Beroepspensioenvereniging 
Medisch Specialisten (BPMS) 
benoemt een bestuurslid voor vier 
jaar. Deze termijn kan één keer 
verlengd worden. De kandidaat 
heeft tevens een kennismakings-
gesprek met de Raad van Toezicht.

Meer informatie
Een meer uitgebreide beschrijving 
kunt u opvragen bij het secretariaat 
van het bestuursbureau SPMS, via 
(030) 693 76 80 of info@spms.nl. 
Wilt u vooraf vragen stellen? 
Dan kunt u contact opnemen 
met Micon Bijl (voorzitter SPMS, 
06 55 39 60 45) of Jeroen 
Steenvoorden (directeur, 
tel. (030) 693 76 80).

Reageren
Heeft u interesse? Stuur dan 
uw reactie en uw cv naar 
info@spms.nl of per post 
naar SPMS, Postbus 7, 
3970 AA  DRIEBERGEN, 
t.a.v. dhr. J. Steenvoorden. 
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‘Mijn oude werkgever 
heb ik vaarwel gezegd’

 
“Toen Carla ziek werd, was onze dochter 
Wietse zeven jaar. De eerste keer dat we 
het aan haar vertelden, zei ze: ‘Dat kan 
niet, want mama is zelf dokter.’ Ze was 
jong, dartelde overal doorheen. Ze ging 
naar school, speelde met vriendinnetjes, 
hockeyde. Totdat vlak voor het overlijden 
van Carla een verwijdering tussen moeder 
en dochter ontstond. Wietse zocht steeds 
vaker de veiligheid van haar kamer op en 
Carla gaf haar die ruimte. Een heel natuur-
lijke reactie, denk ik nu. Maar ik vond het 
hartverscheurend om te zien.

Na Carla’s overlijden dacht ik: ‘ik neem 
een oppas en een hulp en we gaan gewoon 
weer verder’. Maar zo werkte het niet. 
Wietse had het ook moeilijk. Het duurde 
even voordat ik besefte dat ik voortaan 
een vader- én een moederrol had. Dat is 
echt een aardverschuiving geweest in de 
beleving van mijn dochter. Als vader was 
ik altijd veel strenger dan Carla. En ik was 
een workaholic. Ik heb moeten leren om 
kopjes thee te drinken, om aan Wietse te 
vragen hoe het gaat, om ’s avonds nog even 
bij haar te komen zitten als ze verdrietig 
is. Mijn oude werkgever heb ik vaarwel 
gezegd en ik ben parttime gaan werken 
om voor mijn dochter te zorgen. Dankzij 
mijn partnerpensioen kan ik me dat ook 
veroorloven. Ik ben nu altijd een beetje 
in de buurt.”

 Lees op pagina 7 hoe Edwin Kieboom 
 zijn financiën regelde toen zijn vrouw 
 (oogarts) overleed. 
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