
Wat is het beste pensioen voor onze deelnemers? Met het oog op 
de toekomst hebben we dat onderzocht. Het beste pensioen heeft te 

maken met de opbrengst van onze beleggingen en met de kosten. Onze 
beleggingen hebben het de afgelopen tien jaar prima gedaan. Kijk je 
naar de kosten, dan zijn die te verlagen door samen te gaan met een ander 
pensioenfonds. Dan kun je de kosten over meer deelnemers uitsmeren. 

We hebben met diverse pensioenfondsen in de hoek van de medische zorg 
gesproken. Wat weer eens blijkt uit deze gesprekken is hoe mooi onze rege-
ling is. Samengaan willen we best, maar we willen er niet op achteruitgaan. 

Ik durf te stellen dat we een sterk pensioenfonds zijn. Zouden we puur 
en alleen naar koopkracht kijken, dan staan we dik boven de midden-
moot. In uw portemonnee pakt het goed uit. In deze nieuwsbrief leest u 
er meer over. 

Veel leesplezier! 

Marlies Bartels
Voorzitter

inhoud

2 Voorlopig blijft SPV zelfstandig

3 ‘Door de zure appel heen bijten’

4 Inkomensopgave al gedaan?

4 Pensioen: waar kunt u op
 rekenen?

4 Komt u ons bestuur versterken?

Zicht op
pensioen-
toekomst

1

N
O
V
2
0
2
0

 



Ons pensioen
de komende jaren

nieuw pensioenstelsel

verhoging 2% -/- verlaging 2,2% 2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

verhoging 2% -/- verlaging ?%

Welke kant gaan we op met SPV en hoeveel risico willen 

we daarbij lopen? Om de richting van het pensioenfonds 

te bepalen heeft het bestuur een toekomstverkenning 

en een risicobereidheidsonderzoek uitgevoerd. In dit 

dubbelinterview met SPV-voorzitter Marlies Bartels en 

Esther van Weerdenburg, voorzitter van DPV, onze 

deelnemersvereniging, leest u over de resultaten. 

 
ESTHER “Het is belangrijk dat de koers van SPV 

in lijn is met de wens van de achterban. Zijn de 
verloskundigen het eens met de risico’s die 
het fonds loopt, bijvoorbeeld met belegging-
en? Dat hebben we onderzocht. Gaan ze voor 
zekerheid, of liever iets meer risico, met kans 
op een hoger pensioen. Het merendeel wil 

dat laatste. Verloskundigen zijn niet per se 
risicomijdend. De uitkomst ligt in lijn met het 

beleid van SPV.”

Ook is er een toekomstverkenning uitgevoerd. 
SPV krijgt het als klein pensioenfonds steeds lastiger.

MARLIES “Waar we tegenaan lopen is dat de 
overheid steeds hogere eisen stelt aan bestuur-

ders. Dat begint te knellen. Wij zijn een 
pensioenfonds van, voor en door verloskun-
digen. Dat geeft ons fonds meerwaarde.  
Toch hebben we nu de statuten zo veranderd 
dat we in het bestuur ook één onafhankelijk 

lid kunnen benoemen, een professional die 
geen verloskundige is. Dat hebben we gedaan 

omdat het heel lastig is om vanuit onze eigen 
achterban te blijven voldoen aan de kennis en exper- 

tise die onze toezichthouder, De Nederlandsche Bank, eist.”

Ook is er gekeken of we met andere fondsen
kunnen samengaan.

ESTHER “Voor de komende jaren is de conclusie: doorgaan 
als zelfstandig pensioenfonds en zo snel mogelijk voldoen 
aan de nieuwe opzet zoals die in het pensioenakkoord staat. 
Als SPV eenmaal gesetteld is in het nieuwe pensioenstelsel, 
zeg vanaf 2023, dan zouden we opnieuw kunnen kijken naar 
eventuele samenwerking met andere beroepspensioenfond-
sen in de medische hoek. Voor nu is dat van de baan. Op de 
langere termijn is de kans groot dat er een paar clusters 
ontstaan en dat pensioenfondsen samengaan. Maar je merkt 
dat ze nu allemaal eerst de overgang naar het nieuwe stelsel 
willen afwachten.”

Wat verandert er door het nieuwe stelsel?

MARLIES “Het geeft onze deelnemers beter zicht op hun 
pensioen, meer vrijheid ook. En als pensioenfonds zijn we 
dan verlost van de dekkingsgraad. Tot nu toe zijn we met 
handen en voeten gebonden aan de extreem lage rente. We 
moeten voldoen aan rekenregels hierover. Dat pakt voor ons 
als jong pensioenfonds (met veel jonge verloskundigen) 
extra ongunstig uit. Dat verdwijnt straks voor een groot deel. 
Het zijn de regels voor de dekkingsgraad die ons steeds 
dwingen te verlagen. Dat geeft de indruk dat het slecht met 
ons gaat, terwijl SPV het prima doet. Dat geldt zowel voor 
onze beleggingsresultaten als ook voor onze pensioenen. 
Wij hebben een vaste jaarlijkse pensioenverhoging van 2%. 
Dat heeft bijna niemand. ”

Toch is er dit jaar sprake van een echte verlaging van 
onze pensioenen?

MARLIES “Dat klopt. De vorige verlagingen waren steeds 
minder dan de 2%  pensioenverhoging die we elk jaar 
toekennen. Dit jaar is de verlaging 0,2% hoger en gaan onze 
pensioenen inderdaad iets achteruit.” 

Ga naar pensioenfondsverloskundigen.nl voor 

meer informatie over onze pensioenregeling en over 
de financiële situatie van SPV.

Voorlopig blijft SPV zelfstandig
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Er komt een nieuw pensioenstelsel aan. De strikte reken-
regels waaraan we nu gebonden zijn, verdwijnen dan.  
Het Pensioenakkoord van kabinet en sociale partners zorgt 
voor versoepeling. Nu eist de minister nog dat onze  
dekkingsgraad in 2021 op 90% komt. Daar staan we nu
nog onder (in september 77,2%).

In 2021 is een extra forse verlaging nodig om op het 
gewenste niveau te komen. SPV-voorzitter Marlies Bartels: 
“Door die zure appel moeten we heen bijten. Hoe we die pijn 
opvangen zijn we nog aan het bekijken. We willen de 
gevolgen van de komende maatregel over meerdere jaren 
uitsmeren. Hoe precies, daar zijn we nog niet uit. We wegen 
daarbij heel nauwkeurig ieders belang af, van jong tot oud.”

Nog steeds is onze dekkingsgraad te laag. Ondanks de verlaging die we dit jaar doorvoeren. Ook volgend jaar is nog 

een stevige ingreep nodig. Daarna is de kans groot dat het afgelopen is met de jaarlijkse verlagingen van uitkeringen 

en opgebouwde pensioenen. 
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Veel verloskundigen schatten hun pensioen hoger in dan het in werkelijkheid zal
zijn. Voorkom die teleurstelling. Kijk hoeveel u krijgt. U ziet dat op het jaarlijkse 
overzicht (UPO) van SPV. Of log in met uw Digid bij Mijnpensioenoverzicht.nl. 
Daar vindt u alles bij elkaar (pensioen én AOW, bruto en netto).   
Op MijnPensioen, uw persoonlijke portaal op de website van SPV, ziet u ook de 
uitkomst van uw pensioenkeuzes bij SPV. 

Hoe gaat uw leven eruitzien na uw pensioen? Wat gaat u doen? En hoeveel geld 
heeft u nodig? Het is verstandig om dat op tijd in kaart te brengen. Dan kunt u 
checken of het klopt met het maandbedrag waarmee u straks rond moet komen. 
Het NIBUD heeft hiervoor een handig stappenplan: nibud.nl/consumenten/
genoeg-inkomen-na-uw-pensioen/

Komt u ons bestuur 
versterken?
De zittingstermijn van 2 van onze bestuursleden loopt 
volgend jaar af. Daarom zoeken we verloskundigen die, 
na een ruime inwerkperiode, hun plek wil gaan over-
nemen. Het gaat om de functie van voorzitter en van
één bestuurslid.

Een pensioenfonds besturen is boeiend en veelzijdig. 
Gemiddeld bent u 1,5 dag per week bezig voor SPV. 
Als voorzitter nog wel meer. De Nederlandsche Bank
(DNB) stelt hoge eisen aan pensioenbestuurders. 
Om aan de eisen te voldoen stellen we u in de gelegen-
heid om een opleiding te volgen. U krijgt voldoende tijd 
om thuis te raken in de wereld van de pensioenen. 
Kijk op onze website voor meer informatie over de 
vacatures. 

Pensioen: waar kunt u op rekenen?

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. 

Inkomensopgave al gedaan? Doe het vóór 1 december! 
In september ontvingen zelfstandigen een e-mail over de jaarlijkse inkomensopgave. Bent u er al even voor gaan zitten? 
Als u op tijd (vóór 1 december) uw actuele inkomen doorgeeft, weet u zeker dat u vanaf januari het juiste bedrag betaalt. 

Minder pensioen dan u had gedacht. 
Hoe kan dat?  
●	U bent minder gaan werken
●	U werkte voor uw pensioen minder 
 dan 40 jaar als verloskundige
●	U bent gescheiden
●	Het inkomen waarover u pensioen
 opbouwt is gemaximeerd op
 € 105.073,- (2020).  Over het meer-
 dere bouwt u geen pensioen op
●	Over een deel van uw salaris bouwde  
 u geen pensioen op. Dit heet de   
 franchise. In 2020 is die € 24.961-
●	Tijdelijk minder inkoop van pensioen  
 of verlaging van pensioen 
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