Belangrijke
informatie
als je straks als
verloskundige
aan de slag gaat

Je bent bijna afgestudeerd
als verloskundige
Je gaat na je studie op zoek naar een baan of je eerste waarnemingen als zelfstandige. Allerlei zaken moeten dan geregeld worden, waaronder je pensioen.
Dat regel je bij Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV). We stellen
ons graag aan je voor. Ook lees je meer over hoe pensioen in Nederland is
geregeld. Tot slot vertellen we je kort iets over onze pensioenregeling.

Van harte welkom bij SPV
Verloskundigen in Nederland bouwen gezamenlijk pensioen op in een eigen zelfstandig
pensioenfonds: SPV. Dat is wettelijk geregeld. Deelname aan SPV is verplicht voor alle
eerstelijns verloskundigen die:
● als zelfstandige werken;
of
● in loondienst werken bij een verloskundige;
én
● niet zijn aangesloten bij PFZW of ABP.
In ons pensioenreglement staat precies beschreven wie verplicht deelneemt aan de pensioenregeling van SPV. Je vindt ons pensioenreglement op pensioenfondsverloskundigen.nl.
Samen zorgen we voor een goede collectieve pensioenregeling. Daarnaast is deelname aan
onze pensioenregeling fiscaal aantrekkelijk. Je kunt je pensioenpremie namelijk onder voorwaarden aftrekken van je belastbaar inkomen. Ga je straks als zelfstandige of als waarnemer
aan de slag? Kijk dan op belastingdienst.nl voor meer informatie.
Ga je in loondienst werken en betaal je straks een deel van de pensioenpremie zelf? Dan kun
je je pensioenpremie als negatief loon opgeven bij jouw belastingaangifte.
SPV heeft geen winstoogmerk. Onze winst geven wij terug aan jou, de oud-deelnemers en de
pensioengerechtigden in de vorm van een hogere pensioenuitkering.

SPV: van, voor en door
verloskundigen
SPV heeft een bestuur dat bestaat uit (oud-)verloskundigen én (oud-)deelnemers aan onze pensioenregeling. Het bestuur zorgt voor een goede
uitvoering van onze pensioenregeling.
Naast het bestuur is er ook een verantwoordingsorgaan dat de pensioenbelangen van deelnemers en pensioengerechtigden behartigt.
Het bestuur van SPV legt verantwoording af aan
het verantwoordingsorgaan over onder andere
het beleid, de totstandkoming hiervan en de manier
waarop het beleid is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit verloskundigen en gepensioneerde
verloskundigen.

Deelnemersvereniging

DPV

De deelnemersvereniging (DPV) bepaalt samen met haar leden de inhoud
meld je aan!
van onze pensioenregeling. Je kunt gratis lid worden van DPV. Als lid heb
je stemrecht en mag je meepraten over jouw pensioen. Als je je aanmeldt
bij SPV kun je je gelijk aanmelden voor DPV. Je regelt je aanmelding eenvoudig via pensioenfondsverloskundige.nl > Wat moet ik doen bij > Werk > Aan de slag. Na ontvangst van je aanmelding, beoordelen we of je aanmelding juist is. Daarna ontvang je meer informatie.

Ga je aan de slag?
Meld je dan direct aan bij SPV en DPV. Ga naar pensioenverloskundigen.nl > Wat moet ik
doen bij > Werk > Aan de slag en regel het eenvoudig!

Je inkomen voor later: hoe is dat geregeld?
Je pensioen is nog ver weg. Toch is het goed om nu al iets te weten over je inkomen na je
pensionering. Je inkomen bestaat dan uit 3 delen:
● Algemene Ouderdomswet (AOW)
Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt automatisch AOW op. De AOW ontvang je van
de overheid als je de AOW-leeftijd bereikt. Meer informatie over de AOW vind je op svb.nl.
Hier bereken je ook eenvoudig jouw AOW-leeftijd.
● Pensioen dat je opbouwt via je werkgever, als zelfstandige of als waarnemer
Hierover lees je straks meer.
● Aanvullende pensioenvoorzieningen die je zelf regelt
Bij SPV kun je extra pensioen opbouwen. Dat doe je vrijwillig. Zo zorg je voor meer inkomen als je
met pensioen gaat. Je betaalt hiervoor zelf de premie. Op pensioenfondsverloskundigen.nl >
Wat moet ik doen bij …> Meer info over…> Zelf sparen lees je hier meer over. Daarnaast kun je
ook zelf iets regelen bij een bank of verzekeraar. Bijvoorbeeld: banksparen, een lijfrente of
een levensverzekering.

Hoe is jouw pensioen bij SPV geregeld?
Dat lees je op pensioenfondsverloskundigen.nl en in ons pensioenreglement. Hieronder zetten
we de belangrijkste punten op een rij:
● Je bouwt pensioen op bij SPV vanaf de 1e dag waarop je begint met je praktijkuitoefening.
Dat geldt voor werken in loondienst, als zelfstandige of waarnemer. Ga je aan het werk?
Meld je dan direct aan bij SPV en DPV. Wij bekijken dan voor je of je pensioen bij ons gaat opbouwen.
● Je betaalt elke maand pensioenpremie. De hoogte van die premie hangt af van verschillende
factoren. Bijvoorbeeld je beroepsinkomen, je deeltijdpercentage of de winst die je als zelfstandige behaalt. Zo bouw je elke maand een stukje pensioen op. Je kunt je pensioenpremie,
onder voorwaarden, aftrekken van je belastbaar inkomen.
● Als je met pensioen gaat, ontvang je ouderdomspensioen. Je pensioen gaat bij SPV in als je
67 jaar* wordt. Maar je kunt ook eerder of later met pensioen gaan. Dat kan vanaf je 55e.
Je pensioen gaat uiterlijk in als je 70 jaar wordt.
● Ga je met pensioen? Dan kun je er, onder voorwaarden, voor kiezen om eerst 5 of 10 jaar een
hoger pensioen te ontvangen en daarna een lager pensioen. Je maakt deze keuze als je bijna
met pensioen gaat.

* De standaardpensioenleeftijd bij SPV kan in de toekomst aangepast worden als de AOW-leeftijd verder stijgt.

● Als je arbeidsongeschikt wordt, kun je onder voorwaarden pensioen bij ons blijven

opbouwen. Daarvoor sluit je dan een vrijwillige verzekering voor premievrijstelling bij
beroepsarbeidsongeschiktheid bij ons af. We zorgen dan voor jouw pensioenopbouw.
Je vraagt premievrijstelling bij ons aan binnen 3 jaar nadat je beroepsarbeidsongeschikt wordt. Op pensioenfondsverloskundigen.nl > Uw pensioenregeling in 5
minuten > Laag 2 vind je alle voorwaarden op een rij. Ook vind je hier meer informatie.
● Overlijd je? Dan ontvangt jouw partner partnerpensioen en ontvangen jouw kinderen 		
wezenpensioen. Hiervoor gelden wel voorwaarden.

Pensioen 1-2-3
Na je aanmelding bij SPV ontvang je Pensioen 1-2-3. Hierin lees je meer over onze
pensioenregeling. Deze informatie vind je ook op pensioenfondsverloskundigen.nl >
Uw pensioenregeling in 5 minuten.

Ga je in loondienst werken?
Praat dan met je werkgever over je pensioen en je pensioenpremie. Jij bent namelijk
zelf verantwoordelijk voor jouw pensioen. En dus ook voor je aanmelding bij SPV en de
betaling van jouw pensioenpremie.

Je kunt eerder opgebouwd pensioen
meenemen naar SPV
Ben je nieuw bij SPV en heb je eerder pensioen opgebouwd bij een andere pensioenuitvoerder? Dan kun je dit pensioen meenemen naar SPV. Dit heet waardeoverdracht.
Je vraagt waardeoverdracht eenvoudig aan via pensioenverloskundigen.nl > Wat moet ik
doen bij…> Meer info over …> Waardeoverdracht.

Heb je nog vragen?
We helpen je graag. Je bereikt ons via:
< pensioenfondsverloskundigen.nl
À (013) 462 35 19
{ pensioenfonds.verloskundigen@achmea.nl
à Postbus 90170, 5000 LM Tilburg
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