
De baby’s die we geboren zien worden kunnen na 6 jaar 
al rekenen en lezen. In een verbazingwekkend tempo 
raken de kinderen vertrouwd met taal en rekenregels.  
Zoals met een som als 2 – 2 = 0.  

 
Waarom vind ik het dan moeilijk om u de boodschap over 

onze herstelmaatregel te brengen? Een som met dezelfde 
uitkomst. Ongetwijfeld is dat omdat deze meerjarige maatregel 

de uitkomst is van moeilijke berekeningen en rekenregels. Maar ook 
omdat die rekenregels in het nieuwe pensioenstelsel voor een groot 
deel verdwijnen. 

In deze nieuwsbrief leest u dat De Nederlandsche Bank (DNB) het 
herstelplan van SPV heeft goedgekeurd. Over de brief met uitleg over 
de meerjarige herstelmaatregel stelde u ons vragen, waarvoor dank. 
In het eerste artikel van dit nummer leest u de vragen van collega-
verloskundigen en onze reacties.  

In dit nummer vindt u verder informatie over het nieuwe pensioen-
stelsel en over uw pensioenoverzicht.

Marlies Bartels
Voorzitter SPV
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Herstelplan goedgekeurd
SPV diende bij De Nederlandsche Bank (DNB) een 
herstelplan in. In dit plan staat dat SPV de pensioenen
de komende 10 jaar telkens met 2% gaat verlagen, 
naast de onvoorwaardelijke 2% verhoging. 
DNB keurde het plan goed. Deze herstelmaatregel is 
helaas nodig om te voldoen aan de huidige regels 
voor omvang van ons pensioenvermogen.  

 
In een brief lichtten we deze maatregel begin 2021 toe. 
Zit u nog met vragen? Kijk of een collega-verloskundige 
uw vraag al aan ons stelde. 

Staan de verlagingen vast?
De verlagingen gaan door, ook als het economisch goed 
gaat. Records op de beurs veranderen dit niet. Op de 
beurs doet SPV het gelukkig goed, met een gemiddeld 
beleggingsrendement de afgelopen 5 jaar van 9,9%.  
De pensioenpot groeit flink. Van 365 miljoen euro in 
2016 naar ruim 500 miljoen in 2020. Maar het bedrag 
dat we moeten reserveren om alle pensioenen uit te 
kunnen betalen groeit ook  hard. Dat komt vooral door 
de daling van de rente. Voor een fonds met veel jonge 
deelnemers, waarvoor we meer dan 60 jaar moeten 
reserveren tegen de huidige lage rente, tikt dat aan. 

Valt de verlaging weg tegen de jaarlijkse verhoging 
van 2%?
Ja, zeker in het begin. Het pensioenbedrag dat  we 10 jaar 
met 2% verlagen blijft hetzelfde. Wel zal de verhoging 
van 2% in euro’s elk jaar iets hoger zijn, per saldo komt 
u dus iets positief uit. Dat komt doordat de pensioenen 
van de werkende verloskundigen groeien dankzij de 
premie die zij betalen. Het bedrag dat elk jaar met 2% 
wordt verhoogd is dus ook hoger. 

Doen andere pensioenfondsen het beter?
Nee, weinig andere fondsen verhoogden de pensioenen 
de afgelopen jaren, of hebben een vaste jaarlijkse 
verhoging van 2%. Het vermogen bij SPV is in vergelijking 
met andere fondsen hoger. Want  SPV houdt rekening met 
de jaarlijkse verhogingen. De extreem lage rente pakt voor 
ons pensioenfonds, met veel jonge deelnemers, extra 
ongunstig uit. Het voldoen aan de rekenregels dwingt ons 
om, naast de onvoorwaardelijke verhoging, de pensioenen 
te verlagen.

Heb ik straks genoeg pensioen?
Kijk op Mijnpensioenoverzicht.nl. U ziet daar wat u kunt 
verwachten aan pensioen. Gaat u binnenkort met 
pensioen? Dan kunt u kiezen voor een hoger pensioen 
zonder jaarlijkse vaste verhoging, dit heet conversie.  
Let op: als u hiervoor kiest dan wordt uw pensioen de 
komende 10 jaar elk jaar lager. Laat u hierover goed 
informeren. 

Hoe staat SPV er nu voor?
De financiële graadmeter van het fonds, de dekkings-
graad, was in september 96,1%. Dat is een stuk hoger 
dan de 78,5% eind 2020. Vanaf begin 2021 houden we 
bij het berekenen van de dekkingsgraad rekening met de 
10-jaars herstelmaatregel. U ziet aan het verschil dat de 
maatregel effect heeft. 

Hoe het financieel met SPV gaat, kunt u op de voet  
volgen op onze website. Elke maand publiceren we op 
pensioenfondsverloskundigen.nl de actuele stand van 
onze dekkingsgraad.
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Voor alle verloskundigen die pensioen opbouwen bij
SPV zetten we in september het nieuwe pensioen-
overzicht (UPO) in Mijn pensioen op onze website. 
Via post of e-mail stuurden we daarover een bericht. 

Op het UPO ziet u: 
●	Wat u tot en met 1 januari 2021 aan pensioen hebt  
 opgebouwd bij SPV; 
●	 Hoeveel pensioen u kunt verwachten als u tot uw 
 67e blijft werken als verloskundige; 
●	 Dat de hoogte van uw pensioen niet vast staat. 
 Drie pijlen geven een schatting van hoe uw pensioen 
 zich kan ontwikkelen bij uiteenlopende economische 
 omstandigheden;
●	Maar ook: het effect van een eventuele scheiding 
 als u vóór 24 mei 2021 van ons een bevestiging   
 ontving over de pensioenverdeling; 
●	 En: of uw partner bij ons is aangemeld en wat die krijgt 
 in het geval u zou overlijden voor de pensioendatum.

Goed om te weten
De bedragen kunnen flink afwijken van die op het UPO van 
vorig jaar. Hoe dat komt? In de bedragen op uw UPO 2021 
zijn de jaarlijkse vaste verhogingen van 2% en de 10-jaars 
verlaging van -2% verwerkt. Ook paste De Nederlandsche 
Bank (DNB) vanaf 2021 de uitgangspunten voor de 
berekening van de schattingen in het UPO aan. Dit pakt 
voor SPV, met veel jonge verloskundigen, extra ongunstig 
uit. Pensioenfondsen moeten rekenen met een minder 
optimistische renteontwikkeling en uitgaan van meer 
negatieve rentescenario’s dan voorheen. 

Heeft u vragen over uw pensioenoverzicht? We zijn op 
werkdagen bereikbaar via (013) 462 35 19. Een e-mail 
sturen kan altijd. Kies hiervoor ‘Contact’ op 
pensioenfondsverloskundigen.nl.

Hoe staat het ermee?
Er komt een nieuw pensioenstelsel. 

De strikte rekenregels waar ook SPV nu aan gebonden 
is, verdwijnen dan.
●	 de overheid werkt nog aan de nieuwe regels
●	 de nieuwe regels gaan per 2023 in
●	 de leden van DPV beslissen dan over onze nieuwe   
 regeling
●	 vóór 2027 voert SPV de nieuwe regeling in, het liefst 
 zo snel mogelijk.

Wat doet ons pensioenfonds ondertussen? 
●	 DPV en SPV onderzoeken hoe de pensioenregeling  
 het beste is in te richten voor al haar deelnemers
●	 tot de invoering van onze nieuwe regeling volgt SPV 
 de huidige rekenregels 

Heb ik als deelnemer iets te zeggen over mijn 
nieuwe pensioenregeling?
Ja natuurlijk! Als lid van DPV kunt u mee BESLISSEN 
over de nieuwe pensioenregeling. Dat doen we met 
bijvoorbeeld een referendum. Uw mening is van groot 
belang. Word daarom lid van DPV! Ga hiervoor naar 
pensioenfondsverloskundigen.nl/
deelnemersvereniging.

Zij zijn jaren actief geweest als bestuurslid bij ons 
pensioenfonds. Margot Elings stopt begin 2022 na 14 
jaar als bestuurslid van SPV. Patricia Höcker zette zich 
15 jaar in voor DPV. Waarom verbonden zij zich voor 
meerdere termijnen aan ons pensioenfonds?
Daar zijn ze duidelijk over:

Wat zie ik op mijn
pensioenoverzicht?

Nieuw pensioenstelsel

Het was leerzaam, interessant en leuk!

Ik zag hoe consciëntieus het 
bestuur met ons pensioen bezig is

… belang van pensioen 
voor verloskundigen 
bleef motivator

… door verdieping 
werd ik fan van SPV

Bedankt 
Margot en Patricia!
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TOP 5

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. 

We peilden de mening van verloskundigen over onze 
pensioeninformatie. Dank aan allen die hier tijd voor 
hebben genomen!

Top 5 wensen:
●	 eenvoudiger taalgebruik
●	 vaker een e-nieuwsbrief 
●	meer uitleg bij het pensioenoverzicht (UPO)
●	meer mogelijkheden voor persoonlijke
 (online) gesprekken
●	 veranderingen beter toelichten

Herkent u zich niet in deze wensen? Laat het ons 
gerust weten. Ga naar onze website en neem contact 
met ons op. 

Inkomensopgave doen 
vóór 1 december
Zelfstandige verloskundigen kregen in september een e-mail 
over de jaarlijkse inkomensopgave. Geeft u voor 1 december 
uw actuele inkomen door? Dan betaalt u vanaf januari het 
juiste bedrag.

Goed bezig? vacatures Aan de wieg
van ons pensioen? 
Zelf actief zijn voor uw en ons pensioen. Vertegenwoordig 
uw collega-verloskundigen:

➜	 in de Verenigingsraad van DPV. Daar staat u aan   
 de wieg van ons pensioen voor de toekomst.  
 Kijk voor meer informatie op     
 pensioenfondsverloskundigen.nl/ 
 deelnemersvereniging.

➜	 in het Verantwoordingsorgaan van SPV. 
 Daar volgt u kritisch de stappen van ons bestuur. 
 Kijk op pensioenfondsverloskundigen.nl
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