
 

 
Formulier Inkomensopgave 2017  

(de letters en cijfers tussen haakjes verwijzen naar de toelichting) 

Uw gegevens 
Naam   ………………………………………………. 

Deelnemersnummer ………………………………………………. 

BSN   ……………………………………………….  

  

Wat is uw werksituatie in 2017? 

 
O Ik werk alleen als zelfstandige of als zelfstandig waarnemer: vul onderdeel A in. 

O Ik werk als zelfstandige/zelfstandig waarnemer en in loondienst: vul onderdeel A en B in 

O Ik werk alleen nog in loondienst: vul onderdeel B in  

O Ik werk niet meer: geeft dit tijdig door via ‘Mijn pensioen’ op de website, stuur wel dit formulier retour.  

 
 

(A)  Vul dit onderdeel in als u in 2017 als zelfstandige of als zelfstandig waarnemer werkt  

 
  (1)  Had u in 2014 winst uit onderneming of resultaat uit overige verloskundige werkzaamheden?  

O Ja, vul hieronder bij (2) of (3) uw winst of resultaat van 2014 in, en bij (4) uw deeltijdpercentage. 

O  Nee, mijn geschatte winst of resultaat voor 2017 bedraagt:         € ……………….   

Mijn geschatte deeltijdpercentage voor 2017 is      …...…%              (ga verder bij B) 

    

  (2)  Mijn uit verloskundige werkzaamheden genoten winst uit onderneming, 

- vóór toevoeging aan en afneming van de oudedagsreserve en 
- vóór de ondernemersaftrek en 
- vermeerderd met de ten laste van de winst gebrachte pensioenpremies, 

  bedroeg in 2014 (bij verlies nul invullen)         € ……………….. 

 
  (3)   Of  Mijn belastbare resultaat uit overige verloskundige werkzaamheden, 

  vermeerderd met de ten laste van dat resultaat gekomen pensioenpremies, 

  bedroeg in 2014: (bij negatief resultaat nul invullen) € ……………….. 

 
 

  (4)  Mijn deeltijdpercentage in 2014 was  …..…%   (altijd invullen als u bij (2) of (3) een bedrag invult)         

 
U kunt voor de berekening van het deeltijdpercentage gebruikmaken van de rekenhulp op onze website!  
De rekenhulp vindt u onder ‘downloads’  rechts bovenin op www.pensioenfondsverloskundigen.nl.   

            
 

(B)  Vul dit onderdeel in als u in 2017 in loondienst werkt, of als directeur-grootaandeelhouder (DGA) 

 
 
  (5)  Mijn bruto jaarsalaris uit verloskundige werkzaamheden, 

 - inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering, 
 - werkgeversdeel pensioenpremie en 
 - inclusief de vaste vergoeding voor avond-, nacht- en weekenddiensten, 

 bedraagt in 2017 naar verwachting: € ……………….. 

 
 
  (6)  Mijn totaal als directeur-grootaandeelhouder uit verloskundige 

werkzaamheden genoten loon, 

           bedraagt in 2017 naar verwachting:  € ……………….. 

 
 
  (7)  Mijn verwachte deeltijdpercentage voor  2017 is   …..…%   (altijd invullen als u bij (5) of (6) een bedrag invult) 

 

 



 
 
  (8)  Stopt in de loop van 2017 uw deelname aan SPV dan dient u het bedrag zoals ingevuld bij (5) en (6) om te 

        rekenen naar een bedrag op jaarbasis.  

O  ik ben niet heel 2017 deelnemer, mijn verwachte inkomen in 2017 bedraagt op jaarbasis      € ……………….. 

    

  

 

(C)  Vrijwillige meer pensioen opbouwen     

 
U kunt vrijwillig 11%, 22% of 33% extra premie betalen voor extra pensioen. 
   

O Ja, ik wil vrijwillig extra premie betalen en kies voor   O 11%     O 22%    O 33% 

   

O Nee, ik wil geen extra premie (meer) betalen 

 

 

(D)  Ondertekening accountant of adviseur  

 
Is uw opgave voor 2017 gebaseerd op een schatting (zie rubriek A1) dan is deze ondertekening niet nodig.  

 
Mijn accountant of financieel adviseur verklaart hiermee dat het bedrag op deze opgave zoals vermeld bij (A2) of (A3) 
juist is.  
 

 

Naam accountant / adviseur ……………………………………………………………… 

 

Datum    ……………………………………………………………… 

 

Handtekening/stempel   ……………………………………………………………… 

 

 

(E)  Ondertekening deelnemer  

 

Ik verklaar dat mijn inkomensopgave voor 2017 juist en volledig is.  

 

Naam deelnemer  ……………………………………………………………… 

 

Datum    ……………………………………………………………… 

 

Handtekening   ……………………………………………………………… 

 

Telefoonnummer of e-mailadres (bij vragen over uw opgave):  ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          


