
Postbus 90170, 5000 LM Tilburg  Formulier Inkomensopgave 2019
(de letters en cijfers tussen haakjes verwijzen naar de toelichting)

Uw gegevens
Naam …………………………………………………

Deelnemersnummer 80020.…………………………………………

Relatienummer ………………………………………………...

Doe uw opgave online opgave en stuur dit formulier digitaal mee.

Wat is uw werksituatie in 2019?

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 2019 als zelfstandige of als zelfstandig waarnemer werkt

(1) Had u in 2016 winst uit onderneming of resultaat uit overige verloskundige werkzaamheden?

O Ja, vul hieronder bij (2) of (3) uw winst of resultaat van 2016 in, en bij (6) uw deeltijdpercentage.

O Nee, mijn geschatte winst of resultaat voor 2019 bedraagt:        

Mijn geschatte deeltijdpercentage voor 2019 is    …...…%  (ga verder bij B)

(2) Mijn als verloskundige genoten winst uit onderneming,

- vóór toevoeging aan en afnaming van de oudedagsreserve en

- vóór de ondernemersaftrek en

bedroeg in 2016: (minimaal nul invullen) € ………………..

(3) Mijn belastbare resultaat uit overige verloskundige werkzaamheden,

bedroeg in 2016: (minimaal nul invullen) € ………………..

(4) Mijn ten laste van de winst of resultaat gebrachte pensioenpremie

bedroeg in 2016: (minimaal nul invullen) € ………………..

_______________+

(5) Totaal van uw beroepsinkomen als zelfstandige (2) + (3) + (4) € ………………..

(6) Mijn deeltijdpercentage in 2016 was Mijn gewerkte uren in 2016
(altijd invullen als u bij (2) of (3)  als verloskundige
een bedrag invult, fulltime = 100%) ---------------------------------------  x 100% = …..…...…%

 1750

U kunt voor de berekening van het deeltijdpercentage ook gebruikmaken van de rekenhulp op onze website.
U vindt de rekenhulp op www.pensioenfondsverloskundigen.nl/downloads

Let op: Laat uw accountant dit formulier ondertekenen op de volgende pagina bij onderdeel D. 

€ ……………….  

LET OP! Alle ingevulde gegevens worden gewist.



(B) Vul dit onderdeel in als u in 2019 in loondienst werkt, of als directeur-grootaandeelhouder (DGA)

(7) Mijn geschatte ‘belastbare loon’ uit verloskundige werkzaamheden,
bedraagt voor 2019 € ………………..

(8) Mijn als directeur-grootaandeelhouder geschatte belast uit
verloskundige werkzaamheden bedraagt in 2019 € ………………..

_______________+

(9) Totaal van uw geschat beroepsinkomen uit loondienst (7) + (8) € ………………..

(10) Mijn geschat deeltijdpercentage voor 2019 is         Gebruik de ‘Rekenhulp deeltijdpercentage’
(altijd invullen als u bij (7) of (8)  bij het vaststellen van uw deeltijdpercentage. 
een bedrag invult.)  …..…...…%

 U vindt de rekenhulp op 
www.pensioenfondsverloskundigen.nl/downloads

(C) Vrijwillig 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 2019 gebaseerd op een schatting (zie rubriek A1) dan is deze ondertekening niet nodig. 

Mijn accountant of financieel adviseur verklaart hiermee dat de bedragen op deze opgave zoals vermeld bij (A) juist zijn.

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

Datum ………………………………………………………………

Handtekening en stempel ………………………………………………………………

Heeft u geen accountant? Stuurt u dan de juiste bewijsstukken mee. Meer informatie leest u in de toelichting. 

Zonder handtekening van uw accountant of ontvangst van de juiste bewijsstukken nemen wij uw opgave niet in 

behandeling. 

https://www.pensioenfondsverloskundigen.nl/downloads


Postbus 90170, 5000 LM Tilburg

Toelichting op het Formulier Inkomensopgave 2019

De pensioenpremie voor 2019 wordt gebaseerd op uw totaal beroepsinkomen als verloskundige. Dat betekent dat uw 

inkomen als zelfstandige (onderdeel A) en uw inkomen uit loondienst (onderdeel B) bij elkaar wordt opgeteld. Ook de 

deeltijdpercentages worden bij elkaar opgeteld. 

(A) U bent in 2019 werkzaam als zelfstandige of als zelfstandig waarnemer

Werkt u in 2019 als zelfstandige (praktijk eigenaar of mede eigenaar) of als zelfstandig waarnemer dan heeft u winst uit 

onderneming of resultaat. 

Is de praktijk ondergebracht in een BV en bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) dan is onderdeel (A) niet op u van 

toepassing. Ook als u uitsluitend in loondienst werkzaam bent in 2019, vult u dit onderdeel niet in. 

(1) Had u in 2016 winst uit onderneming of resultaat uit overige verloskundige werkzaamheden?

Als u in 2019 werkzaam bent als zelfstandige of als zelfstandig waarnemer dan wordt uw pensioenpremie van 2019

gebaseerd op uw winst of resultaat van 2016. Dit is wettelijk zo geregeld.

Als u vóór of in de loop van 2016 gestart bent als zelfstandige of als zelfstandig waarnemer

Bij (2) of (3) vult u uw winst of het resultaat uit overige werkzaamheden van 2016 in. Let op: de juiste omschrijving van 

winst of resultaat leest u op het formulier en hierna bij (2).

Als u ná 2016 gestart bent als zelfstandige of als zelfstandig waarnemer

Bent u na 2016 gestart als zelfstandige of als zelfstandig waarnemer, dan kunt u niet uitgaan van de winst of het 

resultaat van 2016. In dat geval maakt u een schatting van uw winst of resultaat voor 2019. Wij kunnen achteraf uw 

gerealiseerde winst of resultaat opvragen.

Geeft u in dat geval ook op welk deeltijdpercentage u verwacht voor 2019. Dit percentage berekent u door uw 

(verwachte) werkzame uren in 2019 te delen door 1750. Verwacht u 1750 uur of meer te werken, dan vult u 100% in. Het 

aantal van 1750 uur is door de fiscus bepaald. Dit moeten wij volgen. 

U kunt voor de berekening van uw deeltijdpercentage gebruik maken van de ‘Rekenhulp Deeltijdpercentage’ op onze 

website. U vindt de rekenhulp onder ‘downloads’, rechts bovenin op www.pensioenfondsverloskundigen.nl. 

(2) Uw winst uit onderneming 2016

Het gaat om de winst vóór toevoeging of afneming van de oudedagsreserve en vóór de ondernemersaftrek.

Bent u in 2019 werkzaam als zelfstandige (praktijk eigenaar of mede eigenaar) of als zelfstandig waarnemer dan heeft u

winst of resultaat. Wordt u door de fiscus aangemerkt als ondernemer dan is er sprake van winst uit onderneming.

(3) Of uw resultaat uit overige verloskundige werkzaamheden 2016

Wordt u niet als ondernemer aangemerkt dan is er sprake van resultaat uit overige werkzaamheden.

Let op: ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ is een fiscaal begrip. Het is alleen van toepassing als u niet als 

ondernemer aangemerkt wordt door de Belastingdienst. Wordt u wel als ondernemer aangemerkt dan vult u uw winst in 

bij (2). Uit uw belastingaangifte over 2016 blijkt of er sprake is van ‘winst’ of van ‘resultaat’. 

Wat wordt onder verloskundige werkzaamheden verstaan?

Dit zijn alle werkzaamheden binnen de geboortezorg die verbandhouden met het uitoefenen van het beroep als verloskundige zoals 

beschreven in het beroepsprofiel van de beroepsgroep. Hieronder vallen dus ook echoscopie en bestuurlijke functies die men uit hoofde 

van zijn of haar beroepsuitoefening vervult. Inkomen waarover u al verplicht pensioen opbouwt bij pensioenfonds PFZW of ABP moet u 

niet opgeven.

(4) Uw pensioenpremie in 2016

Als ondernemer mag u onder voorwaarden uw pensioenpremies aftrekken. Heeft u de pensioenpremie op de winst of het

resultaat in mindering gebracht? Vul dan uw pensioenpremie in voor de vaststelling van uw beroepsinkomen.



(5) Telt u alle bedragen bij elkaar op

Het totaal is uw beroepsinkomen als zelfstandige

(6) Uw deeltijdpercentage 2016

Stel uw deeltijdpercentage vast met de formule op het formulier of de ‘Rekenhulp deeltijdpercentage’. U vindt de

rekenhulp onder ‘downloads’, rechts bovenin op www.pensioenfondsverloskundigen.nl.

(B) Vul dit onderdeel in als u in 2019 in loondienst werkt, of als directeur-grootaandeelhouder (DGA)

Uw premie wordt berekend over uw totale beroepsinkomen. Vult u daarom ook uw verwachte inkomsten uit loondienst in. 

Beroepsinkomen uit loondienst of als DGA op jaarbasis

Geef altijd een beroepsinkomen op alsof u een heel jaar deelneemt: een beroepsinkomen op jaarbasis. Bij de 

vaststelling van de premie houden wij rekening met de werkelijke periode van deelname.

Een voorbeeld. U bent deelnemer aan SPV tot 1 juni 2019. Uw verwachte beroepsinkomen over de periode

1 januari 2019 tot 1 juni 2019 bedraagt € 25.000. Het beroepsinkomen op jaarbasis bedraagt dan € 60.000.

( € 25.000 / 5 * 12).

(7) Heeft u naar verwachting in 2019 inkomen uit loondienst?

Dan geeft u hier op welk beroepsinkomen uit loondienst u verwacht in 2019 volgens onderstaande omschrijving.

NB Inkomen waarover u al verplicht pensioen opbouwt bij pensioenfonds PFZW of ABP moet u niet opgeven.

Het overeengekomen bruto jaarsalaris dat met verloskundige werkzaamheden wordt verdiend;

- inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering,

- werkgeversdeel pensioenpremie en

- inclusief de vaste vergoeding voor avond-, nacht- en weekenddiensten.

(8) Heeft u in 2019 inkomen als DGA?

Dan geeft u hier op welk beroepsinkomen u verwacht in 2019 als DGA, volgens onderstaande omschrijving.

Het totaal als directeur-grootaandeelhouder uit verloskundige werkzaamheden genoten loon.

(9) Telt u alle bedragen bij elkaar op

Het totaal is uw beroepsinkomen uit loondienst.

(10) Uw deeltijdpercentage 2019

Naast het beroepsinkomen geeft u ook het deeltijdpercentage voor 2019 door. Dit percentage geeft aan hoeveel u werkt

ten opzichte van een volledige werkweek. Het deeltijdpercentage is maximaal 100%. Werkt u een vast overeengekomen

aantal uren dan is het deeltijdpercentage gelijk aan het deeltijdpercentage zoals in de arbeidsovereenkomst

overeengekomen.

Werkt u niet een vast aantal uren, dan kunt voor de berekening uw deeltijdpercentage gebruik maken van de ‘Rekenhulp 

Deeltijdpercentage’ op onze website. U vindt de rekenhulp onder ‘downloads’, rechts bovenin op 

www.pensioenfondsverloskundigen.nl. 

(C) Vrijwillig meer pensioen opbouwen

U kunt op vrijwillige basis 11%, 22% of 33% extra premie betalen. Het is een percentage van uw premie zonder deze 

keuze. Hierdoor bouwt u meer pensioen op.

Wat krijgt u voor de extra premie?

Uw extra premie wordt op dezelfde manier aangewend als de premie in de basisregeling. Dus naast extra 

ouderdomspensioen wordt uw premie aangewend voor nabestaandenpensioen en, indien u daarvoor gekozen heeft, de 

verzekering van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Uw keuze

Wilt u vrijwillig meer pensioen opbouwen? Kruist u dan het betreffende vakje aan op het formulier. Uw keuze loopt 

automatisch door totdat u deze wijzigt of stopzet. U kunt jaarlijks uw keuze doorgeven.



(D) Ondertekening accountant of adviseur

Om vast te kunnen stellen dat de opgegeven winst of het resultaat over 2016 juist zijn opgegeven, moet uw accountant 

of financieel adviseur dit formulier ook ondertekenen. Heeft u bij (A1) een schatting doorgegeven dan is ondertekening 

door uw accountant of financieel adviseur niet nodig.

Heeft u geen accountant of financieel adviseur, stuurt u dan het volgende mee met dit formulier:

- een kopie van uw aangifte inkomstenbelasting 2016

- een kopie van uw definitieve aanslag inkomstenbelasting 2016

- een bewijsstuk waaruit het bedrag van de pensioenpremie 2016 blijkt die ten laste is gebracht van de

winst of het resultaat over 2016.
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