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Hoe staat het met de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel? 
Voordat we echt helemaal overgaan zijn we een paar jaar verder. 

Maar er moet nu al veel voorbereidend werk gebeuren. De grote lijnen 
van de verandering zijn bekend. De vraag is hoe we de nieuwe 
pensioenregeling het beste kunnen inrichten. Daarbij moeten we 
ieders belang goed meewegen. Dat moet heel zorgvuldig gebeuren. 
Maar zover zijn we nog niet. SPV en DPV, onze deelnemersvereniging, 
zitten nu nog in de oriënterende fase. Veel details over de exacte 
invulling zijn ook nog niet bekend. 

In pensioenland is de komst van het nieuwe stelsel een grote 
verandering. Voor mij een bijzonder project om mee bezig te zijn en 
ook nog in een bijzonder jaar. Want eind 2022 neem ik afscheid als 
voorzitter. Mijn opvolger Esther van Weerdenburg is al volop aan het 
meelopen.

Marlies Bartels
Voorzitter bestuur SPV
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Wist u dat …

Sinds kort kunt u onze deelnemersvereniging DPV ook 
volgen via Instagram. Daar ziet u wat ons bezighoudt. 
Bijvoorbeeld dat wij colleges geven in het land.  
Verder vindt u er allerlei pensioen-weetjes. Kijk eens op  
instagram.com/deelnemersvereniging en ga ons volgen.

Kijkt u weleens op onze website naar onze actuele 
financiële	situatie?	De	grafiek	van	onze	dekkingsgraden	
laat	in	één	oogopslag	zien	wat	het	effect	is	van	de	
maatregelen	die	we	nemen	om	financieel	gezond	te	zijn	
en in de toekomst te blijven. 
 
De grafiek laat zien dat we begin 2021 een flinke sprong
omhoog hebben gemaakt. Het herstel is nog niet voldoende 
maar we gaan de goede kant op. Omdat we begin 2022 nog 
steeds onder de grens zitten van de wettelijke vermogens-
eis van De Nederlandsche Bank, hebben we ook voor dit jaar 
een herstelplan ingediend. In dat plan staan acties die we 
nemen om aan die eis te voldoen. 

We maken dit jaar opnieuw gebruik van de vrijstellings-
regeling die voormalig minister Koolmees heeft ingesteld. 
Die regeling geeft pensioenfondsen extra tijd om financieel 

aan te sterken. In 2021 kondigden wij een maatregel aan 
om de komende 10 jaar jaarlijks te korten met 2%, deze 
maatregel blijft gelden. Naast natuurlijk de bekende 2% 
onvoorwaardelijke indexatie.

Als SPV kopen we jaarlijks pensioen in voor later en jaarlijks 
stellen we vast hoe hoog die inkoop is. Door onder andere 
de lage rentestand is de inkoop van pensioen duur 
geworden. Hierdoor valt de pensioenopbouw 25% lager 
uit dan wanneer er geen herstelmaatregelen zijn.

Wilt	u	meer	lezen	over	dit	onderwerp?
Dat we gebruik maken van de vrijstellingsregeling is 
onderdeel van het herstelplan. Meer informatie 
hierover vindt u op pensioenfondsverloskundigen.nl

Financiële plaatje
laat verbetering zien

Zelfstandige verlos-
kundigen: aanpassen 
van inkomensopgave 
kan niet meer

Instagram
geeft DPV
een gezicht

Elk jaar vragen wij u om uw beroepsinkomen door
te geven. Op basis daarvan stellen wij uw pensioen-
opbouw en premie vast. Werkt u als zelfstandig 
verloskundige? Dan gaan we uit van uw beroeps-
inkomen van 3 jaar terug. Dit geeft u op bij uw 
inkomensopgave.

Let op: vanaf dit jaar kunt u dit bedrag niet meer 
tussentijds aanpassen of hiertegen bezwaar 
aantekenen. Op de website leest u alles over uw 
beroepsinkomen en inkomensopgave doen.
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https://instagram.com/deelnemersvereniging 
https://www.pensioenfondsverloskundigen.nl


Dat zegt Lieke Vrijssen (29). 
Bestuurder van onze 
deelnemersvereniging DPV. 
Binnenkort ook voorzitter van 
het bestuur (de jongste 

voorzitter die DPV heeft gehad). 
Lieke is nu 6 jaar als verloskundige 

werkzaam. Eerst in het ziekenhuis, 
sinds 2018 in de eerste lijn. 

“Ik denk graag vooruit”
“Veel van mijn collega’s zijn net zoals ik ZZP’er. 
Zelfstandigen die zelf hun zaakjes moeten regelen. Dat 
geldt zeker ook voor jongere collega’s die vaak beginnen 
als waarneemster. Voor de jonge collega’s onder ons is 
pensioen niet heel sexy en ligt het nog ver in de toekomst. 
Ik hoop ze te laten inzien dat het wèl belangrijk is en dat ze 
het serieus moeten nemen. Ik ben iemand die graag 
vooruitdenkt en hoop op deze manier bewustwording te 
creëren. Graag wil ik anderen ervan overtuigen dat je jezelf 
enorm helpt door nu al aan je inkomen voor later te 
werken.”

Studenten
“Wat is pensioen en hoe zorg je ervoor dat je je zaakjes goed 
hebt geregeld? “Met dat verhaal gaan we langs de 
verloskunde academies. Natuurlijk gaat het voornamelijk 
over pensioen, maar eigenlijk nemen we de hele zakelijke 
kant onder de loep. Vorig jaar waren dat nog online-sessies 
(vanwege covid-19) maar nu gaan we echt heel het land 
door. Van Groningen tot aan Maastricht.”   

Per 1 juli wordt Lieke voorzitter van het bestuur van DPV. 
Dan ga je dus leidinggeven aan het bestuur? “Nou, zo voelt het
voor mij niet. Het is een fijne, hechte club mensen. We doen het  
vooral samen. We zeggen altijd over het pensioenfonds: ván, 
vóór en dóór verloskundigen.  Zo voelt het ook in het bestuur.” 

“Wat	willen	we?”
Met het nieuwe pensioenstelsel voor de deur zijn er uit-
dagingen genoeg. “Ik zie het vooral ook als een mooie kans 
om te kijken hoe we onze regeling kunnen actualiseren. 
Waar staan we nu? Wat zijn de wensen van alle verloskundigen
én gepensioneerde verloskundigen in het land en hoe kunnen
we daar met de nieuwe regeling op inspelen? Dat gaan we de 
komende tijd ophalen en bespreken met elkaar.”

“Verloskundigen zijn vaak heel gepassioneerd met hun vak bezig. Maar het werk heeft ook 
een	zakelijke	kant.	Het	is	belangrijk	om	dat	op	tijd	in	te	zien.	Daarom	bezoeken	we	in	het	

hele land de verloskunde academies. Met pensioen kun je niet vroeg genoeg beginnen.”

Lieke (29): “Je kunt niet vroeg genoeg 
met je pensioen beginnen”

Waarom moet ik 3 maanden van tevoren aangeven of ik 
eerder	met	pensioen	wil?	Waarom	kan	dat	niet	1	of	2	
maanden	van	tevoren?	Deze	vraag	van	een	deelnemer	
hebben we ter harte genomen. 

Als u voor uw 67ste met pensioen wilde dan moest u 
minimaal 3 maanden voor de gewenste ingangsdatum  
van het pensioen de vervroegingsdatum aan ons 
doorgeven. Door een effectievere manier van het inrichten 
van de administratie hebben we de termijn met 1 maand 
kunnen verkorten naar 2 maanden. Heeft u ook een 
dergelijke vraag? Laat het ons weten. Mogelijk kunnen wij 
ook hierop inspelen. 

SPV houdt rekening
met uw wensen
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Wachtwoorden zijn niet veilig genoeg meer.  
We willen zeker weten dat u degene bent die 

uw pensioengegevens wil inzien. Vandaar dat we een 
extra check invoeren met Multi Factor Authenticatie (MFA).

De verificatie bij het inloggen vergt voortaan twee 
stappen. Eerst logt u in met uw gebruikersnaam en 
wachtwoord. Vervolgens moet u een getal invullen dat u 
kunt vinden op de zogeheten Authenticator. Dat is een 

gratis app die u kunt raadplegen op uw smartphone, 
laptop of computer. Zo is er de Google Authenticator of 
Microsoft Authenticator. De MFA-app vindt u in de Apple 
App store of Google Play store.

Vragen?	Bel	of	mail	ons!
Op deze manier beschermen we uw pensioengegevens. 
Wel zo veilig. Heeft u geen smartphone, laptop of 
computer? Neem dan contact met ons op.

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. 

Extra check bij inloggen op Mijn pensioen

Niet alleen als u loon ontvangt, maar ook bij een uitkering 
(AOW, pensioen), heeft u recht op korting op de belasting 
die u betaalt. Dat heet loonheffingskorting. Wilt u hiervan 
gebruik maken? We hebben het u gemakkelijk gemaakt. U 
regelt het nu eenvoudig bij Mijn pensioen op de website. 
Met een vinkje is het geregeld.

Loonheffingskorting:  
met één klik aanzetten

Op 24 juni zijn wij aanwezig bij de Algemene Leden- 
vergadering van de KNOV. Heeft u vragen over uw 
pensioen? Zoek ons op, we helpen u graag!

24 juni AV KNOV:  
wij zijn er ook!4
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https://www.pensioenfondsverloskundigen.nl
https://www.pensioenfondsverloskundigen.nl
https://www.pensioenfondsverloskundigen.nl/contact

