
Samen lossen
we het op
Natuurlijk komen we in deze nieuwsbrief terug op 
de verlaging van onze pensioenen eind 2016. 

Collegabestuurslid Margot Elings geeft er uitleg bij. 
Zij laat zien dat SPV veerkrachtiger is dan veel mensen 

denken. Ook besteden we in dit nummer aandacht aan 
het vernieuwde pensioenoverzicht. Het jaarlijkse pensioen-

overzicht is eenvoudiger en overzichtelijker geworden. 

Nieuw is de rubriek ‘Kijken bij …’. In elk nummer nemen we voortaan 
een kijkje bij een van onze deelnemende verloskundigen. Omdat we 
regelmatig vragen krijgen over het bijhouden en doorgeven van 
gewerkte uren besteden we ook hier een artikel aan. Tot slot leggen 
we nog eens uit hoe belangrijk onze deelnemersvereniging is. 
Bent u nog geen lid? En wilt u als lid meepraten en beslissen over 
uw pensioen? Meld u dan vooral aan. 

Veel leesplezier!

Marlies Bartels
Voorzitter
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Op 1 januari 2017 veranderde ons pensioenreglement. 
Dit zijn de belangrijkste veranderingen:
● Het maximaal beroepsinkomen waarover u pensioen 
 opbouwt is in 2017 € 96.337. 
● Wilt u uw pensioen eerder in laten gaan? Vanaf 1 januari 
 2017 mag u vanaf 5 jaar voor uw AOW-leeftijd doorwerken 
 én tegelijk uw pensioen ontvangen. U mag alleen niet als 
 verloskundige werken. Wilt u vóór deze datum met pensioen 
 en neemt u als verloskundige verplicht deel aan onze 
 pensioenregeling? Dan geldt als voorwaarde dat u stopt 
 met werken en ook in de toekomst niet meer gaat werken. 
● U kunt uw pensioen uitstellen tot ná uw 67e. Voorheen gold 
 als voorwaarde dat u doorwerkte. Dat hoeft vanaf 1 januari 
 2017 niet meer.

● Om in aanmerking te komen voor premievrijstelling bij
 beroepsarbeidsongeschiktheid gold als een van de voor-
 waarden dat uw praktijk verkocht of overgedragen moest zijn.
 Deze voorwaarde is vervallen. Bent u zelfstandig verlos-
 kundige? Dan gaat de premievrijstelling bij beroeps-
 arbeidsongeschiktheid in op het moment dat u een 
 inkomensvervangende arbeidsongeschiktheidsuitkering 
 ontvangt. Werkt u in loondienst? Dan blijft de premie-
 vrijstelling gekoppeld aan het moment waarop uw 
 arbeidsovereenkomst stopt. 
● Als u als zelfstandige werkt, moet u ons vóór 1 december 
 laten weten wat uw beroepsinkomen voor het nieuwe jaar 
 is. Ook geeft u dan uw deeltijdpercentage door. U baseert 
 uw beroepsinkomen en uw deeltijdpercentage op uw ge-
 gevens van 3 jaar terug. Voor nieuwe zelfstandig werkende 
 deelnemers gaan we uit van een schatting. Deze schatting  
 controleren we achteraf.  

Kijk op onze website voor het complete overzicht met 
wijzigingen in ons pensioenreglement  
Hier vindt u ook alle premies en cijfers voor 2017 en ons 
pensioenreglement.

Helaas hebben we eind 2016 uw pensioen moeten verlagen. Het goede nieuws is dat u over 2016 wél de vaste 

verhoging van 2% ontvangt. Bestuurslid Margot Elings vertelt er meer over.

Elk jaar 2% extra pensioen gaat 
‘gewoon’ door

Wijzigingen in
ons pensioen-
reglement

Hoe staan we er financieel voor? Dat lezen we 
af aan de beleidsdekkingsgraad. Die was 
eind vorig jaar te laag. Daarom hebben 
we uw pensioen moeten verlagen. 
Margot Elings: “Dit was een direct 
gevolg van de regels die De Neder-
landsche Bank ons oplegt. Die laat 
ons namelijk rekenen met een rente 
die mogelijk nog heel lang heel laag 
blijft. Om in de toekomst alle pen-
sioenen te kunnen uitbetalen, moeten 
we nu vele miljoenen extra opzij zetten. 
Gelukkig stijgt de rente momenteel. 
Hierdoor stijgt ook onze dekkingsgraad.”

U ontvangt wél uw vaste verhoging van 2% 
Hoewel SPV er financieel niet goed voor staat, ontvangt u nog 
steeds de vaste verhoging van 2%. Onze pensioenregeling 
valt hiermee niet te vergelijken met veel andere pensioen-
regelingen.

 We leven steeds langer
Dat blijkt uit onderzoek. “Langer leven is 

natuurlijk mooi. Maar het betekent ook dat
 SPV langer pensioen moet uitbetalen. 

Omdat we afspraken de pensioen-
premie niet te verhogen, moeten we 
nu extra geld opzij zetten.”

Volg ons op de voet
Ook in 2017 houden we u op 
de hoogte van onze financiële 
situatie. Op pensioenfonds-
verloskundigen.nl volgt u van 
maand tot maand precies 
hoe het gaat met onze 
dekkingsgraad.
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Over de naam van de praktijk: “Het 
Geboorte-Atelier zit op bedrijventerrein 
Atelier. Maar je kunt ook zeggen dat we 
elk kind als een kunstwerk zien.” De 
praktijk krijgt als beoordeling gemiddeld 
een 9! Mieke legt uit hoe dat komt. “Of 
iemand hier ’s ochtends binnenkomt of 

om 5 uur aan het eind van ons 
spreekuur; dat mag niet 

uitmaken. Dát moment 
is voor die ene vrouw 
heel speciaal en 
daar zijn we ons 
zeer van bewust.”  

Positieve feedback
Sinds een paar jaar 

werkt Het Geboorte-Atelier 
ook met een vaste echoscopist. “Zij doet 
haar werk met zoveel passie. Ook dat 
heeft een bijzonder effect. We doen ons 
werk allemaal omdat we het leuk vinden. 

Dat voelen de vrouwen die bij ons 
komen.” Bij de nacontrole als alles achter 
de rug is, krijgen Mieke en haar collega’s 
regelmatig te horen dat de vrouwen het 
zo gezellig vonden en zo jammer dat het 
voorbij is. “Een fijner compliment kun je 
niet krijgen.” 

“Ik zie het belang van een goed 
pensioen”
Een eigen pensioen voor verloskundigen; 
dat heeft volgens Mieke zeker 
meerwaarde. “We zijn een aparte 
beroepsgroep met hele eigen 
kenmerken. Via de deelnemersvereniging 
hebben we volop inspraak en dat vind ik 
wel zo prettig. Je kunt heel direct invloed 
uitoefenen op je eigen pensioen. Bij 
heel veel pensioenfondsen kan dat niet.”

In elke editie van ‘Ons pensioen’ nemen we een kijkje bij een verloskundige die is 
aangesloten bij SPV. Deze keer: Het Geboorte-Atelier.

Heel laagdrempelig en heel persoonlijk. Dat is waar Het Geboorte-Atelier 

in Almere voor staat. “Elke vrouw die binnenkomt, is voor ons bijzonder.” 

Aan het woord verloskundige Mieke Spruijt (33) die samen met 

Angelique, Samantha en Rosanne de praktijk runt.

Elk jaar ontvangt u van SPV een 

pensioenoverzicht. De toeslag van 2% 

van dit jaar en de verlaging van 2016 

zijn hierin verwerkt. 

Eenvoudiger en duidelijker

We informeren u graag zo duidelijk 

mogelijk over uw pensioen. Daarom 

is het pensioenoverzicht vernieuwd. 

De nieuwe opzet en vormgeving 

sluiten aan bij de eenvoud en 

duidelijkheid van Pensioen 1-2-3 op 

pensioenfondsverloskundigen.nl

Hoeveel pensioen heb ik 

opgebouwd? Wat is er geregeld 

voor mijn partner? Dat leest u in 

het vernieuwde pensioenoverzicht 

dat u in het 2e kwartaal ontvangt. 

Kijken bij …

 ‘Een kind is
een kunstwerk’

Uw pensioen-
overzicht 
komt eraan!
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Als u meer of minder gaat werken, heeft dit gevolgen voor uw pensioen. 

De hoogte van uw beroepsinkomen bepaalt hoeveel pensioenpremie u 
betaalt en hoeveel pensioen u opbouwt. Als u meer gaat werken, verdient 
u meer. U betaalt dan meer premie, maar bouwt ook meer pensioen op. 
Gaat u minder werken? Dan verdient u minder, betaalt u minder premie 
én bouwt u minder pensioen op.

Werkt u in loondienst? 
Dan geeft u via het wijzigingsformulier op pensioenverloskundigen.nl > 
Mijn pensioen aan ons door hoeveel uur u gaat werken. 

Bent u zelfstandige?
Dan hoeft u een wijziging in uw uren niet aan ons door te geven. 
Wij baseren uw pensioenpremie namelijk op uw beroepsinkomen en 
deeltijdpercentage van 3 jaar geleden. Dus: als u in 2017 meer gaat werken, 
betaalt u in 2020 meer premie. 

Het kost u niets en het biedt u allerlei 
voordelen. Zo kunt u alleen als lid 
van de deelnemersvereniging (DPV) 
meebeslissen over ons pensioen. 

Belangrijke beslissingen over de 
pensioenregeling moeten altijd door
DPV goedgekeurd worden. Als lid
praat en beslist u mee. Tijdens de 
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
stemt u onder andere over wijzigingen

van de pensioenregeling en nieuwe 
bestuursleden.
 
Vindt u een eigen pensioenregeling 
voor verloskundigen belangrijk? 
Dan is dat een extra reden om lid te 
worden. U bouwt als verloskundige 
pensioen op bij SPV. Dit heeft een 
aantal voordelen. Zo ontvangt u na 
uw pensionering een pensioenuitke-
ring zolang u leeft. Ook kan uw part-

ner rekenen op een partnerpensioen 
als u overlijdt.

Bent u nog geen lid? 
U meldt zich aan op pensioenfonds-
verloskundigen.nl. Het lidmaatschap 
is gratis.

Ik ga meer uren werken. Moet ik dat doorgeven?

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. Ons e-mailadres 

is pensioenfonds.verloskundigen@achmea.nl. We helpen u graag!

Colofon

Redactie: bestuur en adviseurs van SPV en onze 

administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer.

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. 

Nog geen lid van onze deelnemersvereniging? 
Meld u nu aan!
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