
Volgens het World Happiness Report van de VN hoort 
Nederland tot de gelukkigste landen ter wereld. Tegelijkertijd 

hebben Nederlanders ook de naam dat ze erg kritisch zijn. 
Hoe zien we ons pensioenstelsel? Er zijn maar weinig landen waar 
het pensioen, inclusief de AOW, zo goed geregeld is als hier. 
Toch hoor je mensen vaak brommen over pensioen. “Ik had de 
premie net zo goed in een oude sok kunnen doen.” Dat is niet waar. 
Voor elke ingelegde euro aan premie krijgt u ongeveer 3 euro aan 
pensioen terug. Dankzij onze beleggingen.  

Waarom ik dit vertel? Als tegenwicht voor de korting? Een beetje wel ja. 
Vorig jaar hebben we moeten korten. Maar ook kwam er onze vaste 2%
aan onvoorwaardelijke pensioentoeslag bij. Ook dit jaar moeten we toch 
weer korten, én ook weer 2% erbij, wat toch best bijzonder is.

Marlies Bartels
Voorzitter Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen
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Ineke Oomens (68) is al met pensioen, maar 

werkt ‘gewoon’ door. Ze werkt vanaf haar 

40e als verloskundige. Ineke moet er nog 

niet aan denken om te stoppen. “Ik vind 

het nog veel te leuk en ik voel me fit.”

Ineke werkte bij grote groepspraktijken totdat ze
Ienova startte (in Breda). Eerst solo en sinds twee jaar in asso-
ciatie met een collega-verloskundige. Ineke is een vertrouwde
naam in Breda. Vrouwen voelen zich bij haar in goede handen. 
Puur het vak van verloskundige bevalt Ineke ook nog steeds
prima. Wat meer moeite heeft ze met de nieuwe protocollen
en de gevolgen van veranderende organisatiestructuren van
tegenwoordig. “Daar word ik wel moe van.”

“Laat je niet gek maken”
Volgens Ineke moet je als verloskundige “goed voor jezelf zorgen, 
geen roofbouw plegen en je vooral niet gek laten maken door 
alle nieuwe dingen.” Ook al is ze 68, voor haar gevoel is ze nog
niet klaar met werken. “Ik ben op latere leeftijd pas begonnen 
met studeren, dus ik heb ook nog niet zo’n lang arbeidsverleden
als de meeste verloskundigen die richting hun pensioen gaan.” 

Doorwerken ondanks pensioen 
In plaats van met pensioen te gaan op haar 67e kiest Ineke 
voor een andere route: doorwerken maar wel haar pensioen 
laten uitbetalen. Ook krijgt ze elke maand AOW. “Ik had 
ervoor kunnen kiezen om mijn pensioen later uit te laten 
betalen, maar dat was financieel voor mij niet wenselijk. 
Het geeft me nu net die ruimte die ik graag wil hebben.”

Ondanks herstel toch korten 
op pensioenen
Financieel gaat het de goede kant op met SPV. Al gaat het

wel langzaam. We herstellen, maar het is nog niet genoeg.

Daarom moeten we ook dit jaar de pensioenen korten.  

Hoe financieel gezond we zijn, lezen we af aan de beleids-
dekkingsgraad. Eind februari stond de beleidsdekkingsgraad 
op 87,7%, iets hoger dan in januari (87,4%). Ruim een jaar 
geleden stond de dekkingsgraad nog op 80%. We gaan dus 
stapje voor stapje vooruit. 
 

Pensioenen ook in 2018 korten
Net zoals vorig jaar, moeten we ook dit jaar de 
pensioenen korten. Dat komt vooral door de 
lage rente. Voor pensioenfondsen is dat heel 

slecht. Het drukt zwaar op de dekkingsgraad. Hoeveel we de 
pensioenen moeten korten, weten we pas eind juni. U krijgt 
hierover nog een brief van het pensioenfonds.

Door de vaste onvoorwaardelijke toeslag bleef ons pensioen, 
ondanks de verlaging eind 2016 en eind 2017, per saldo op 
peil. Uw pensioen bij SPV steeg de afgelopen 5 jaren harder 
dan de prijzen.

Ineke Oomens (68) geniet nog 
steeds van haar werk 

●  bij SPV de pensioenleeftijd 67 jaar is 
●  u bij SPV eerder met pensioen kunt, al vanaf je 55e

●  u ‘eerder stoppen’ 4 maanden vooraf zelf aanvraagt 
 via Mijn pensioen met het online formulier ‘Vervroegde 
 pensioeningang voor 67’
●  u met de pensioenplanner op onze website makkelijk  

 kunt berekenen hoe uw pensioen er uit komt te zien als 
 u eerder met pensioen gaat
● de AOW-leeftijd in stappen omhoog gaat naar 67 jaar 
 en 3 maanden in 2022

Kijk voor meer informatie op 
www.pensioenfondsverloskundigen.nl/pensioenkeuzes

Wist u dat:
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Waar 
haalt zij 

de tijd van-
daan om 

naast haar werk 
ook nog het 

pensioenfonds te 
besturen? “Ik heb daarover 

goede afspraken gemaakt met 
mijn collega’s. Ook kan ik altijd een 
beroep doen op twee fijne waarnemers. 
Gemiddeld ben ik een dag per week 
met het pensioenfonds bezig. Ik volg 
seminars, ga naar bijeenkomsten, moet 
veel lezen omdat de pensioenwereld 
voortdurend verandert. Ook hebben we 
natuurlijk onze vergaderingen en 
gesprekken met experts en adviseurs. 
Daarbij komt dat de Nederlandsche 
Bank hoge eisen stelt aan onze 
deskundigheid.”

Al die begrippen; ik wil weten wat 
er achter zit
Arma is na drie jaar bestuurservaring 
goed thuis in de pensioenwereld maar 

ze is er niet mee vergroeid. “Ik ben 
op de eerste plaats verloskundige. 
Ik kijk naar de belangen van mezelf 
en mijn collega’s. Als ik met experts 
praat, vliegen de financiële termen 
en afkortingen je om de oren. 
Daar wil ik doorheen prikken. 
Ik wil begrijpen wat er gebeurt en 
beoordelen wat het voor ons als 
verloskundigen betekent.”

Zoeken naar de beste oplossing
Dat is ook de reden waarom Arma 
dit pensioenwerk doet: “Namens 
mezelf en mijn collega’s bewaken 
dat onze belangen goed worden 
behartigd. We hebben natuurlijk te 
maken met de regels en eisen die 
de Nederlandsche Bank ons oplegt. 
Maar samen met de andere bestuurs-
leden zijn we steeds op zoek naar 
oplossingen die het best passen 
bij alle verloskundigen die bij ons 
zijn aangesloten.”

In elke editie van ‘Ons pensioen’ nemen we een kijkje bij een verloskundige die is 
aangesloten bij SPV. Deze keer: Verloskundigenpraktijk Leerdam.

“Turkse vrouwen, Molukse vrouwen, asielzoekers. 

Onze praktijk is heel gemêleerd. Zo zit je in kleer-

makerszit onder een waslijn op zolder muntthee 

te drinken. En even later een kopje koffie in 

een keurige villa. Die afwisseling vind ik heel 

prettig.” Aan het woord verloskundige 

Arma Kaan (50).  Samen met collega’s 

Herma en Nannie runt zij Verloskundigen-

praktijk Leerdam. Ook is ze bestuurslid 

van het pensioenfonds. 

Kijken bij …

Ik kom op voor de
belangen van mezelf 
en mijn collega’s” 

”

Hoeveel pensioen heb ik opgebouwd? 
Het antwoord op deze vraag vindt u op 
uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO) 
2018 dat u binnenkort van ons krijgt.

Houd er rekening mee dat de bedragen 
op het UPO bruto bedragen per jaar zijn.

U ontvangt het UPO elk jaar. Bewaar dit 
overzicht goed. U kunt uw Uniform 
Pensioen Overzicht ook via 
www.pensioenfondsverloskundigen.nl 
online bekijken na inloggen op 
“Mijn pensioen”.

Hoeveel
pensioen 
krijg ik later?
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Krijgt u binnenkort een nieuwe collega? Praat dan ook over ons pensioen. 
Er zijn een paar handige tips die goed zijn om te weten. Zoals het gratis
lidmaatschap van onze deelnemersvereniging DPV.

Lid worden van de Deelnemersvereniging Pensioenfonds Verloskundigen 
(DPV) is zinvol voor nieuwe collega’s. Als lid kunnen ook zij meepraten over 
hun pensioen en meebeslissen bij belangrijke wijzigingen. Het lidmaatschap 
is gratis en verplicht tot niets.

Tip over arbeidsongeschiktheid
Wijs nieuwe collega’s ook op de ‘keuze verzekering premievrijstelling’. Dit is 
een vrijwillige verzekering waarmee deelnemers hun pensioenopbouw veilig 
stellen mochten ze onverhoopt volledig beroepsarbeidsongeschikt raken. 
Nieuwe collega’s kunnen er tot 3 maanden na hun aanmelding bij SPV voor 
kiezen. Later is dat niet meer mogelijk.  Kijk voor de voorwaarden voor premie-
vrijstelling op www.pensioenfondsverloskundigen.nl.

Bijsparen bij SPV
Praat er met uw nieuwe collega over dat ons pensioen een basispensioen is. 
Bij SPV is het mogelijk extra pensioen op te bouwen door vrijwillig extra premie 
te betalen. Goed om daarbij te vertellen is dat je jaarlijks met bijsparen kunt 
starten, stoppen of het spaarpercentage kan wijzigen. Sparen kan fiscaal aan-
trekkelijk zijn. Maar er zijn fiscale grenzen die de mogelijkheid tot 
vrijwillige betaling van extra premie kunnen beperken. Raadpleeg hierover 
een financieel adviseur.

Tips voor nieuwe collega’s

Heeft u vragen? 
Of wilt u meer weten over een onderwerp in deze nieuwsbrief? 

Kijk op pensioenfondsverloskundigen.nl. Of bel ons op werkdagen van 

8:00 tot 18:00 uur op 013 462 35 19. Mailen kan ook. Ons e-mailadres 

is pensioenfonds.verloskundigen@achmea.nl. We helpen u graag!

Colofon

Redactie: bestuur en adviseurs van SPV en onze 

administrateur Achmea Pensioenservices.

Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen

Postbus 90170

5000 LM Tilburg

Deze nieuwsbrief is met de uiterste zorg samengesteld. Aan de nieuwsbrief kunt u echter geen 
rechten ontlenen. In ons pensioenreglement staat de inhoud van de regeling volledig beschreven. 
U vindt het op pensioenfondsverloskundigen.nl of u kunt het bij ons opvragen. Niets uit deze 
uitgave mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd of overgenomen. 

SMS als 
geheugen-
steuntje
Wilt u ook een sms-bericht ontvangen 
over belangrijke pensioenzaken? 
Abonneer u dan op onze sms-dienst. 
Geef hiervoor eenvoudig via 
Mijn Pensioen uw 06-nummer door op
www.pensioenfondsverloskundigen.nl.
Het kost niets. U krijgt 
dit ‘geheugensteuntje’ 
een paar keer per jaar. 
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