
Hallo collega’s,

Mijn allerlaatste voorwoord bij de nieuwsbrief van SPV.
Een gevoel van weemoed besluipt me. Wat is het snel gegaan, die jaren 
dat ik me in heb mogen zetten voor een goede (basis-)pensioenregeling 
voor ons allemaal, collega-verloskundigen. Wat is er veel gebeurd en 
veranderd in die jaren, zowel in het werk van de verloskundigen, als in  
de pensioenwereld. Saai was het nooit, enerverend zeker wel. 

In 2006, het eerste jaar dat ik bestuurslid was van SPV, werd er in de 
samenleving nauwelijks over pensioen gesproken. Het was allemaal 
goed geregeld, dus dat behoefde geen aandacht. Hoe anders is dat in 
2022, aan de vooravond van de transitie naar het nieuwe pensioen-
akkoord. Een belangrijke periode voor ons allen, dus mijn laatste  
oproep als voorzitter aan alle collega’s: verdiep je er in, denk mee. 

Het was me aangenaam, het was me een eer en genoegen me in te mogen  
zetten voor het pensioen van ons allen. Dank voor het vertrouwen. 

En nu heb ik alle vertrouwen in mijn opvolger, Esther van Weerdenburg, 
met het vernieuwde bestuur. Het ga jullie allen goed, en wie weet, tot ziens.

Marlies Bartels
Voorzitter bestuur SPV

Goed moment om 
afscheid te nemen
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Op 3 november hield DPV de 
jaarlijkse ALV. Op de website 
leest u hier meer over.

https://www.pensioenfondsverloskundigen.nl


Marlies Bartels vertrekt als SPV-voorzitter, 
Esther van Weerdenburg neemt het stokje
over. Een dubbelinterview met de komende 
en gaande vrouw.  
 
16 jaar zat Marlies in het bestuur van SPV, waarvan 12 jaar 
als voorzitter.  
Waarom stop je? ‘Omdat het volgens de regels niet langer 
meer mag. Anders was ik graag nog even doorgegaan.’  

Zeg je de pensioenwereld vaarwel? ‘Dat niet, hoop ik.  
Het boeit me zeer. Ik heb veel kennis en ervaring en wie 
weet dat ik daarmee andere fondsen nog kan helpen.’ 

Je bent nu 63. Je gaat nog niet met pensioen? ‘Ik ga nog 
lekker door. Als verloskundige en met bestuurlijk werk.’ 
 
Hoe kijk je terug op de tijd als pensioenfondsbestuurder? 
‘Toen ik begon kabbelde de pensioenwereld nog rustig 
voort. De dienst werd uitgemaakt door oude mannen in 
grijze pakken. Nu is het veel jonger, dynamischer en 
kleurrijker. Wat qua werk verschilt, is dat van bestuurders 
veel meer kennis wordt verlangd en een veel actievere rol. 
Het besturen van een pensioenfonds is nu veel intenser.’

‘Nooit eerder hadden we zoveel geld per deelnemer’
Hoe laat je SPV achter? 
‘We zijn financieel gezond. Nog nooit hadden we per 
deelnemer zoveel geld als nu. Om precies te zijn: toen ik 
begon hadden we €140 miljoen in de pot, met 3000 
deelnemers en gepensioneerden. Nu is dat €400 miljoen 
met 4672 deelnemers en gepensioneerden. Daarmee 
kunnen we prima de toekomst in.’

En met Esther aan het roer. ‘Ik ken haar al lang. Ze is goed 
thuis in de pensioenwereld. Goed ook met cijfers en 
financiën. Slimme vrouw. We hebben haar ook gevraagd  
om voorzitter te worden. En gelukkig heeft ze ja gezegd.’

Esther, Je hebt een jaar meegelopen. Hoe kijk je erop terug? 
‘Het was vooral een vol jaar met heel veel pensioen. Ik was 
tot eind juni ook nog voorzitter van de deelnemers-
vereniging van ons pensioenfonds (DPV). En ook de 
pensioenscholing die erbij kwam. Het was veel maar ook 
leuk. Ik heb de collega-bestuursleden beter leren kennen. 
En van dichtbij heb ik gezien hoe Marlies haar werk als 
voorzitter doet en daar heb ik echt veel van geleerd.’  

Als je één ding moet noemen; wat viel je vooral op? ‘Hoeveel 
beslissingen er per vergadering genomen moeten worden. 
Daar heb je als buitenstaander geen notie van.’

‘Pittige discussies’
Wat voor beeld heb je van het bestuur? ‘Het is een energiek, 
kritisch team met veel expertise. De voorstellen van onze 
adviseurs worden niet zomaar als zoete koek geslikt. Er wordt 
stevig over doorgepraat. Soms echt pittige discussies.’  

Wat zie je als grootste uitdagingen? ‘We gaan over naar het 
nieuwe pensioenstelsel. Dat vind ik positief. Het pensioen-
geld dat je betaalt komt in een eigen pot. Die duidelijkheid 
is prettig. Wat me wel zorgen baart is ons draagvlak.  
Veel verloskundigen hebben zich nog 
niet aangemeld bij onze deelnemers-
vereniging DPV. Dat is jammer. Het is 
gratis en in twee minuten gebeurd.  
Het biedt allerlei voordelen. Het liefst 
willen we dat zeker 90% zich aanmeldt. 
Dat is cruciaal voor het voortbestaan
van ons pensioenfonds.’

‘Niet stilzitten’
Heb je nog een boodschap voor Marlies? ‘Ik hoop dat er 
leuke nieuwe dingen op haar pad komen. De ruimte die nu 
in haar agenda vrijkomt zal wel zo weer vol zitten, haar 
kennende. Marlies kan niet stilzitten.’

Vacatures 
Vertegenwoordig uw collega-verloskundigen: kom bij de 
Verenigingsraad van DPV. Daar staat u aan de wieg van ons 
pensioen voor de toekomst. Kijk voor meer informatie op 
pensioenfondsverloskundigen.nl/deelnemersvereniging

‘Leuk, energiek team’

Scan en meld je 

  aan bij DPV!
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Betaal vanaf 1 januari 
2023 gelijk het juiste 
premiebedrag 
Zelfstandige verloskundigen kregen begin oktober een 
bericht over de jaarlijkse inkomensopgave. Geeft u voor  
1 december uw actuele inkomen door? Dan betaalt u  
vanaf januari het juiste bedrag. Wel zo handig!

Wist u dat …

Gloort uw pensioen 
al aan de horizon?

Rondom uw pensioenleeftijd kunt u allerlei pensioen- 
keuzes maken. Welke keuzemogelijkheden zijn er zoal?
U kunt bijvoorbeeld eerder of later met pensioen gaan. 
Of u kunt kiezen om in de beginjaren meer of juist 
minder pensioen te ontvangen. Of misschien wilt u uw 
partnerpensioen inwisselen voor een hoger ouderdoms-
pensioen. Er zijn vele keuzes mogelijk. Lees ook het 
volgende artikel over ‘pensioenbedrag ineens opnemen’. 

Wat zijn de gevolgen?
Maar wat u ook kiest: denk goed na! Want elke keuze 
heeft ook gevolgen voor de hoogte van uw pensioen. 

Meer informatie
Kijk op onze website. Daar vindt u alle keuze-
mogelijkheden: pensioenfondsverloskundigen.nl

Vanaf 1 juli 2023 kunt u deze keuze maken als u met 
pensioen gaat. ‘Bedrag ineens’ betekent dat u maximaal 
10% van uw opgebouwde pensioen in één keer ontvangt. 
U kunt dat bedrag gebruiken voor wat u maar wilt.  
Hierdoor wordt uw pensioen wel de rest van uw leven lager. 
Hoeveel? Laat het u voorrekenen en bespreek het met uw 
financieel adviseur. Met een bedrag ineens heeft u meer 
flexibiliteit. En kunt u uw pensioen beter afstemmen op uw 
persoonlijke situatie. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. 

Het kan zijn dat het opnemen van een bedrag ineens:
● gevolgen heeft voor toeslagen waar u anders recht
 op zou hebben.
● dat dit leidt tot een eenmalige hoge belastingdruk
● of het heeft gevolgen voor andere flexibiliserings-

mogelijkheden van uw pensioen

Deze keuze heeft consequenties voor uw financiële 
plaatje. Het is dus belangrijk dat u zich goed verdiept  
in uw persoonlijke omstandigheden zodat u een goede 
keuze hierin maakt. 

Gaat u binnenkort met pensioen? 
Een half jaar voordat u met pensioen gaat ontvangt 
u automatisch bericht van ons over de keuzes die u 
kunt maken. Misschien wilt u de 
ingang van uw gehele pensioen
wel uitstellen tot na 1 juli 2023?  
Ga hiervoor naar Mijn pensioen 
op de website.

10% van uw 
pensioen in 1 
keer opnemen

Scan en meld je 

  aan bij DPV!
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We gaan binnen enkele jaren over naar een nieuw 
pensioenstelsel. Dat betekent dat SPV een vernieuwde 
pensioenregeling krijgt. Wat staat er te gebeuren en wat 
betekent dat voor u? 

De verwachting is dat de nieuwe pensioenregels ingaan 
vanaf 1 juli 2023. Vervolgens krijgen pensioenfondsen tot 
1 januari 2027 de tijd om de pensioenregelingen aan te 
passen aan de nieuwe wetgeving. SPV en DPV hebben de 
ambitie om zo snel mogelijk over te gaan naar een nieuwe 
regeling.

Om de nieuwe SPV-regeling goed in te richten doen we 
onderzoek. We hebben in september een korte enquête 
gehouden onder alle deelnemers om te horen welke 
wensen er bij u leven. 

We vroegen onder andere wat u liever wel en niet in de 
nieuwe pensioenregeling ziet terugkomen. 440 deelnemers 
en gepensioneerde deelnemers hebben hun mening laten 
horen. De uitkomsten nemen we mee bij de keuzes die we 
moeten maken voor de nieuwe pensioenregeling. 

De meesten van u gaven aan nog niet op de hoogte te zijn 
van wat er op pensioengebied staat te veranderen.  
Maar toch maakt een deel van u zich daar wel zorgen over. 
De komende periode proberen wij u zo goed mogelijk op 
de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het 
pensioen. Zowel in e-nieuwsbrieven als op de website. 

We willen iedereen bedanken die de moeite heeft 
genomen om de enquête in te vullen.

Heeft u vragen? 
Kijk op pensioenfondsverloskundigen.nl. 

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. 

Enquête levert input voor nieuwe SPV-regeling

SPV sterkt aan  
Stijgende rente is voor pensioenfondsen goed nieuws. 
Dat is goed te zien aan het financiële plaatje van SPV. 
Onze dekkingsgraad doet het goed. 

Hoe financieel gezond we zijn lezen we af aan de 
dekkingsgraad. Onder andere de oplopende rente zorgt 
voor een hogere dekkingsgraad. Alle pensioenfondsen  
in Nederland profiteren daarvan. Momenteel zijn we aan 
het kijken of we een extra (voorwaardelijke) toeslag 
kunnen geven. Meer over de financiele situatie van SPV 
leest u op de website.
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