
Gelukkig begint de vaccinatie tegen Covid-19 op stoom te 
komen. Dat maakt de weg vrij voor versoepeling. Daar zijn 
we hard aan toe. Al met al ligt er een pittig jaar achter ons. 
Dat geldt niet alleen voor u als verloskundige, maar ook 

voor SPV. Op basis van de situatie van eind 2020 hebben 
we helaas een verlagingsmaatregel moeten nemen. 

U ontving er een brief over en ook in deze nieuwsbrief leest 
u er meer over.  

Verder zijn we op weg naar een nieuw pensioenstelsel. Veel details zijn 
nog niet bekend. De verwachting is dat pensioenen directer afhankelijk 
worden van hoe het pensioenfonds er voor staat. Van meevallers 
profiteer u directer, maar ook tegenvallers voelt u sneller. Het nieuwe 
stelsel biedt dus minder zekerheid. Tot de overstap naar het nieuwe 
stelsel gelden nog de oude regels. 

SPV is samen met de deelnemersvereniging aan het kijken hoe de 
pensioenregeling ingericht moet worden. We streven ernaar om zo snel 
als kan naar het nieuwe akkoord over te gaan. Dat houdt in dat we de 
komende tijd nog hard moeten werken om dat voor elkaar te krijgen.

In de komende digitale nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over 
onze vorderingen. In de tussentijd vindt u op pensioenfonds-
verloskundigen.nl het laatste nieuws over dit onderwerp.

Marlies Bartels
Voorzitter bestuur SPV
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Lees de antwoorden op de laatste pagina.

Waar of niet waar?
Pensioenfondsen zijn rijker dan ooit. 

Waar of niet waar?
Ik betaal voor de mensen die nu met pensioen zijn.

Waar of niet waar?
Het nieuwe pensioenakkoord zorgt ervoor dat mijn 
pensioen bij SPV gunstiger uitvalt.

Waar of niet waar?
Pensioen via een pensioenfonds is goedkoper. 

Waar of niet waar?
Wat weet u van uw 
pensioen?
Test hoe het met 
uw pensioenkennis 
is gesteld. 

Jaarlijkse verhoging valt 
weg tegen jaarlijkse korting 
Uw pensioen wordt jaarlijks percentueel verhoogd.  
Dat is in het pensioenreglement vastgelegd.  
Deze verhoging kunnen wij de komende jaren helaas 
niet geven. Er komt namelijk een korting tegenover 
te staan van 2%. Deze maatregel is nodig om te  
voldoen aan de wettelijke eisen die gelden voor ons 
pensioenvermogen. 
 

Eind 2020 had SPV voor de 6e maal een lager vermogen 
dan het wettelijk voorgeschreven minimum niveau. 
Dat minimum vermogen bedraagt ongeveer 104,5% 
van de pensioenverplichtingen die SPV heeft. Minister 
Koolmees heeft de pensioenfondsen ruimte gegeven om 
niet te hoeven herstellen naar 104,5% maar tot een 
niveau van ten minste 90%. Dit vanwege de bijzondere 
economische omstandigheden én de overgang naar het 
nieuwe pensioenstelsel in de nabije toekomst. SPV heeft 
besloten van deze geboden ruimte gebruik te maken. 
SPV heeft daarom een plan ingediend bij De Nederland-
sche Bank (DNB) om de pensioenen de komende 10 jaar 
telkens met 2% te verlagen. 

 Jaarlijkse Jaarlijkse
 verhoging verlaging 

 
Waarom een lage dekkingsgraad?
Dat heeft drie oorzaken. Onze jaarlijkse percentuele 
pensioenverhoging drukt de dekkingsgraad. Ook speelt 
mee dat de deelnemers van SPV relatief jong zijn. 
Verder pakt de historisch lage rente slecht uit voor 
pensioenfondsen. Momenteel gaat het beter met de 
dekkingsgraad. In maart is de actuele dekkingsgraad 
gestegen naar 100,2%.

 
Meer informatie over de onderbouwing
van deze maatregel vindt u op 
pensioenfondsverloskundigen.nl

Uw pensioen
+ 2%

- 2%
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Linda (36) is sinds 2007 verloskundige. 
Tegenwoordig werkt ze vooral als 

echoscopist. Hoe is Linda in de 
pensioenhoek verzeild geraakt? 
“Vier jaar geleden zocht SPV 
leden voor de Verenigingsraad. 
Daar heb ik me toen voor op 
gegeven. In die tijd was ik erg 

kritisch op ons pensioenfonds. 
Ik dacht: ik kan aan de zijlijn blijven 

mopperen of ik ga me er echt in 
verdiepen. Toen heb ik me aangemeld voor de 

Verenigingsraad. Vorig jaar werd duidelijk dat het SPV bestuur 
nieuwe mensen zocht. Daar heb ik toen op gesolliciteerd.” 

Linda wil als bestuurder zo dicht mogelijk bij de deelnemers 
staan: “Als er iets is, kunnen mensen me mailen of bellen. 
Ik wil echt hun vertegenwoordiger zijn in het bestuur. Opkomen 
voor een zo goed mogelijk pensioen voor iedereen.”

Bedrijfskundige achtergrond
Suzanne (40) is pas sinds 2020 verloskundige. Zij heeft een 
bedrijfskundige achtergrond en is ook coach. “Vijf jaar gele-
den heb ik me laten omscholen tot verloskundige. Ik wilde 
het graag. Het bleef kriebelen. Ook mijn ervaring als coach 
kan ik goed gebruiken voor dit werk. Een bevalling, een 
kind, is natuurlijk een grote gebeurtenis voor een vrouw en 
het hele gezin. Het is heel bijzonder om vrouwen daarin bij 
te mogen staan.”  

Waarom is Suzanne meteen ook 
actief geworden binnen het 
pensioenfonds? “Ik vind het 
belangrijk dat we als beroeps-
groep gezond zijn en blijven. 
Financiële gezondheid is 
daarvan een essentieel 
onderdeel. Ik draag daar graag 
een steentje aan bij.”

We legden Linda en Suzanne allebei een stelling voor

‘Ja, ik heb vertrouwen in het nieuwe pensioenstelsel’
Linda: ‘Ik zeg ja omdat ik een positief iemand ben. Maar veel details van het nieuwe pensioenstelsel zijn 
nog niet ingevuld. Daarom is het best moeilijk om er nu al een oordeel over te geven. Als ik er in grote lijnen 
naar kijk dan heb ik er vertrouwen in dat het evenwichtiger wordt. Nu zitten we opgescheept met regels van
de overheid die heel negatief uitwerken voor pensioenfondsen.’ 

‘Als je jong bent hoef je nog niks aan je pensioen te doen’
Suzanne: ‘Veel jonge verloskundigen storten zich vol overgave in ons vak. Ik begrijp dat sparen voor een goed 
pensioen dan wellicht niet direct op je netvlies staat. Maar ik denk dat het goed is om ook vooruit te kijken
naar de toekomst. Daarnaast zie ik het als een keuze van onze beroepsgroep. We doen dit pensioen met elkaar 
en voor elkaar.’ 

Het SPV-bestuur staat een flinke verjonging te wachten. Dit jaar zijn twee aspirant-bestuurders benoemd, 
Linda van Eijck en Suzanne van Steijn. Het is de bedoeling dat zij Marlies Bartels en Margot Elings gaan opvolgen.
Ze lopen een jaar mee en zullen eind van het jaar na een positief kandidaatsjaar worden voorgedragen aan DNB.
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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. U gaat hiervoor 

naar pensioenfondsverloskundigen.nl en klikt rechtsboven op Contact.

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. 

Waar of niet waar? 
Pensioenfondsen zijn rijker dan ooit 

 Dat is waar. Het belegd vermogen van alle pensioenfondsen 
in Nederland bij elkaar is gegroeid tot een bedrag van ruim
€ 1600 miljard. Dat is een onvoorstelbare hoeveelheid geld. 
Het is zelfs meer dan het jaarlijkse bruto nationaal product van 
heel Nederland. 

Waar of niet waar? 
Ik betaal voor de mensen die nu met pensioen zijn

 Dat is niet waar. Een wĳdverbreide misvatting. Met uw 
pensioenpremie betaalt u voor uw eigen pensioen. 

Waar of niet waar?
Het nieuwe pensioenakkoord zorgt ervoor dat mijn 
pensioen bij SPV gunstiger uitvalt

 Dat is deels waar /  deels niet waar. Uw pensioen gaat mee-
bewegen met de economie. Pensioen gaat omhoog als het goed
gaat met de economie en omlaag als het economisch minder gaat.  

Waar of niet waar? 
Pensioen via een pensioenfonds is goedkoper 

 Dat is waar. Als u samen met collega’s bij een pensioenfonds
pensioen opbouwt, deelt u de kosten voor het beheer van het pen-
sioen. Denk aan administratiekosten of de kosten die het pensioen-
fonds maakt om uw pensioen te beleggen. Als u dat allemaal 
individueel zou moeten regelen, bent u veel meer geld kwijt.

Waar of niet waar? Wat weet u van uw pensioen?
Test hoe het met uw pensioenkennis is gesteld. 

Is SPV-pensioen genoeg 
voor een	fijne	oude	dag? 
Hoeveel pensioen heeft u straks nodig? Is het genoeg
voor de leefstijl die u voor ogen heeft? Laat u niet 
verrassen. Sta er nu al bij stil. Wij helpen u daarbij.
Ga naar pensioen-fondsverloskundigen.nl en log in 
bij Mijn pensioen. 
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