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Beste,
U neemt deel aan de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV). Jaarlijks
berekenen wij uw premie en pensioenopbouw op basis van uw beroepsinkomen en deeltijdpercentage.
Wij vragen u nu al opgave te doen van uw beroepsinkomen en deeltijdpercentage voor 2017
Uw premie voor 2017 wordt gebaseerd op uw winst en deeltijdpercentage van 2014. Wij vragen deze gegevens
nu al op zodat u begin 2017 direct de juiste nota ontvangt. Dit voorkomt dat wij in de loop van 2017 uw premie met
terugwerkende kracht moeten aanpassen. Deelnemers die nu alleen in loondienst werken, ontvangen begin 2017
een formulier.
U doet uw opgave met het ‘Formulier Inkomensopgave 2017’
U ontvangt het formulier en de toelichting bij deze brief.
Stuurt u het ‘Formulier Inkomensopgave 2017’ voor 1 december 2016 ingevuld en ondertekend aan ons terug.
Zo voorkomt u dat u administratiekosten moet betalen.
U moet het formulier altijd terugsturen
Ook als u de maximale premie betaalt.

Werkt u als zelfstandige of als zelfstandig waarnemer, dan vult u onderdeel A in
Uw beroepsinkomen voor 2017 wordt vastgesteld op basis van uw winst of resultaat van 2014. Op het formulier
leest u de precieze omschrijving. Ook uw deeltijdpercentage voor 2017 baseert u op uw situatie in 2014. Bent u
na 2014 gestart als zelfstandige of als zelfstandig waarnemer? Maak dan een schatting van uw winst en van uw
deeltijdpercentage voor 2017.
Werkt u in 2017 ook in loondienst, vult u dan ook onderdeel B in
Uw premie wordt berekend over uw totale beroepsinkomen. U moet daarom ook uw verwachte inkomsten uit
loondienst invullen. Werkt u in 2016 als zelfstandige maar in 2017 alleen nog in loondienst? Dan kunt u dat op het
formulier aangeven.
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Vul altijd uw deeltijdpercentage in
Voor de berekening van uw deeltijdpercentage kunt u een handige rekenhulp downloaden van de website van
SPV: www.pensioenfondsverloskundigen.nl. Deze rekenhulp vindt u onder de knop ‘downloads’ rechts bovenin op
de homepage.
U kunt vrijwillig meer premie betalen voor een hoger pensioen
Wilt u een hoger pensioen opbouwen? Dan kunt u dit op het formulier bij onderdeel C aangeven.
Zorg voor de juiste ondertekening of stuur de juiste gegevens mee
Onderteken het formulier altijd zelf. Bent u werkzaam als zelfstandige, vergeet dan niet het formulier ook door uw
accountant of financieel adviseur te laten ondertekenen. Heeft u geen accountant of financieel adviseur? Stuur
dan een kopie van de aangifte inkomstenbelasting 2014 en de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2014 van
de Belastingdienst mee. Stuur ook een bewijsstuk mee waarmee u de op uw winst of resultaat in mindering
gebrachte pensioenpremie kunt aantonen.
Stuur uw opgave maar één keer in
Uw opgave kunt u of per post of per e-mail naar ons sturen. Wij vragen u vriendelijk niet dubbel in te sturen,
bijvoorbeeld per post en per e-mail.
Vragen?
Informatie over de pensioenregeling vindt u op onze website: www.pensioenfondsverloskundigen.nl.
Heeft u vragen over de inhoud van deze brief, neemt u dan gerust contact met ons op. Ons telefoonnummer is
(013) 462 35 19. We helpen u graag!
Met vriendelijke groet,
Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen
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