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A. Bestuursverslag
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Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de vereniging. 

Doelstelling

Op 20 september 2006 is de Deelnemersvereniging Pensioenfonds Verloskundigen opgericht, DPV. De 

deelnemersvereniging is een beroepspensioenvereniging zoals bedoeld in de Wet verplichte 

beroepspensioenregeling (Wvb) welke wet van kracht is geworden op één januari tweeduizend zes.

Het statutaire doel van DPV is uitsluitend het verzorgen van een beroepspensioenregeling.

De deelnemersvereniging zorgt ervoor dat het draagvlak voor de beroepspensioenregeling formeel 

meetbaar is. Zij bepaalt verder de inhoud van de pensioenregeling voor verloskundigen werkzaam in de 

eerste lijn. 

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat ultimo 2014 uit:

- Mevrouw S.R. de Korte, voorzitter, aftredend ultimo 2016 (3
e

termijn),

- Mevrouw P.T.M. Höcker, secretaris, aftredend ultimo 2017 (3
e

termijn),

- Mevrouw E. van Weerdenburg-van de Lagemaat, penningmeester, aftredend ultimo 2018 (1
e

termijn).

Aftredende bestuursleden kunnen, aansluitend op hun zittingsperiode van maximaal 4 jaar, opnieuw 

worden voorgedragen. Een aftredend bestuurslid is herbenoembaar.

Mevrouw T. Haanraadts heeft zich in de Algemene Vergadering van 7 november 2014 niet herkiesbaar 

gesteld voor een nieuwe zittingstermijn. In de vergadering is mevrouw E. Van den Weerdenburg gekozen 

als haar opvolger.

De taakverdeling binnen het bestuur is dat de voorzitter zich richt op het bewaken van het proces. De 

penningmeester richt zich op het financiële gedeelte en de secretaris houdt zich bezig met het 

huishoudelijk reglement. Verder houd de secretaris zich bezig met de communicatie-uitingen van DPV en 

neemt als adviseur deel aan de vergaderingen van de communicatiecommissie van het pensioenfonds.

Deskundigheid

Het bestuur vindt het van belang haar eigen deskundigheid op pensioengebied te bevorderen. Onderdeel 

daarvan is het bijwonen van verdiepingsdagen verzorgd door de Stichting Dienstverlening 

Beroepspensioenfondsen. In 2014 heeft het bestuur op 24 januari 2014 een herhaling van de 

verdiepingsdag voor verenigingsraden en verantwoordingsorganen bijgewoond. Verder heeft het bestuur 

deelgenomen aan de informatiebijeenkomst op 24 november 2014 over het APF voor 

beroepspensioenfondsen.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur heeft in het boekjaar vier keer vergaderd. Tijdens deze vergaderingen zijn onder andere de 

aanpassing van de pensioenregeling besproken, de openstaande vacatures binnen de verenigingsraad en 

de Algemene Ledenvergaderingen van 7 november 2014 voorbereid. Daarnaast heeft men twee keer 

overleg gehad met een afvaardiging van het bestuur van het pensioenfonds, de Stichting Pensioenfonds 

voor Verloskundigen (SPV). Met hen zijn de werkzaamheden afgestemd en mogelijke toekomstige 

aanpassingen van de regeling besproken. 

Algemene Vergadering

In mei is een extra Algemene Vergadering georganiseerd, waarin de leden uitgebreid uitleg kregen van de 

voorgelegde wijziging van de regeling en de verplichtstelling. In de (reguliere) Algemene Vergadering, in 
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november, heeft er een verkiezing plaatsgevonden van een bestuurslid van DPV, (her)verkiezing van 

leden van de verenigingsraad en de verkiezing van een bestuurslid van SPV.

Tijdens de Algemene Vergadering van 7 november 2014 is de begroting voor 2015 vastgesteld. Verder is 

de contributie voor 2015 vastgesteld op € 0,00. Het bestuur van het pensioenfonds is uitgenodigd in de 

Algemene Vergadering van 2014. Zij heeft daar kort de actualiteiten behandeld.

Communicatie

Het bestuur van de vereniging vindt het belangrijk dat leden goed op de hoogte zijn van het belang van het 

lidmaatschap van DPV en de instandhouding van het draagvlak voor de eigen, verplichtgestelde, 

pensioenregeling. In dit kader heeft mevrouw Höcker ook in 2014 als adviseur deelgenomen aan de 

vergaderingen van de communicatiecommissie van de Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen. 

Om alle verloskundigen op de hoogte te brengen van de komende aanpassing van de pensioenregeling 

heeft DPV in het najaar een nieuwsbrief uitgebracht. Deze is als inlay verstuurd met het tijdschrift voor

verloskundigen van oktober 2014.

Verenigingsraad

De deelnemersvereniging kent een verenigingsraad. Leden van de verenigingsraad zijn tevens leden van 

de deelnemersraad van het pensioenfonds. 

De verenigingsraad adviseert het bestuur inzake voorgenomen wijzigingen van de inhoud van de 

pensioenregeling. Het doel van de verenigingsraad is dat deze de leden van de vereniging zo goed 

mogelijk vertegenwoordigen. In de verenigingsraad hebben daarom verschillende soorten leden van DPV 

zitting, zowel actieve, gewezen als gepensioneerde deelnemers van het SPV. Ook wordt gestreefd naar 

een landelijke spreiding van de leden. In 2014 is de verenigingsraad eenmaal kort formeel bijeen geweest. 

De bijeenkomst vond plaats voorafgaand aan de Algemene Vergadering van november. In de bijeenkomst

werd de verenigingsraad bijgepraat over actuele zaken. 

Deskundigheid

Het bestuur vindt het van belang de deskundigheid te bevorderen van de leden van haar verenigingsraad. 

Onderdeel daarvan was het bijwonen van de deelnemersraadvergaderingen van het pensioenfonds. Per 

1 juli 2014 kent het pensioenfonds echter geen deelnemersraad meer. In 2014 heeft er op 23 mei 2014

een themadag van de deelnemersraad plaatsgevonden en op 12 december 2014 is in samenwerking met 

het pensioenfonds een themadag voor de verenigingsraad georganiseerd. 

Rooster van aftreden

Verenigingsraadleden treden af volgens een door het bestuur vastgesteld rooster van aftreden. Leden van 

de verenigingsraad zijn tevens leden van de deelnemersraad van SPV. Aftredende leden van de 

verenigingsraad kunnen, aansluitend op hun zittingsperiode van maximaal 4 jaar, opnieuw worden 

voorgedragen. 

In 2014 heeft mevrouw K. van der Heijden-Straatsma zich om gezondheidsredenen teruggetrokken. De

dames M. Brinkhuis, P.F.J. Roox en P. MInnesma hebben zich herkiesbaar gesteld voor een nieuwe 

zittingsperiode in de verenigingsraad. Verder is mevrouw G.E.M. Haanraadts toegetreden tot de 

verenigingsraad en heeft mevrouw E. van Weerdenburg de verenigingsraad verlaten. Hierdoor zijn er per 

31 december 2014 een zestal vacatures voor de verenigingsraad. 
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De verenigingsraad is per 31 december 2014 als volgt samengesteld:

Naam Aftredend per

Mevrouw M.A. Veen-Piers, ’s-Gravenhage 31-12-2015 (3
e

termijn)

Mevrouw J.W.M. Heuts-Verstraten, Meersen 31-12-2015

Mevrouw M.C. Beekx, ‘s-Gravenmoer 31-12-2017(2
e

termijn)

Mevrouw M. Welten-Jansen, Nijverdal 31-12-2017(2
e

termijn)

Mevrouw M. Brinkhuis-Truijen, Horst 31-12-2018 (3e termijn)

Mevrouw P.F.J. Roox-Grosfeld, Reuver 31-12-2018 (3e termijn) 

Mevrouw P. Minnesma-Krijt, Assendelft 31-12-2018 (2e termijn)

Mevrouw G.E.M. Haanraadts, Wormerveer 31-12-2018

Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV)

Het bestuur van het pensioenfonds is verantwoordelijk voor het beheer van het pensioenfonds en het 

uitvoeren van de pensioenregeling, waaronder het doen van pensioenuitkeringen aan gepensioneerden 

deelnemers. 

Het bestuur van de vereniging heeft met het pensioenfondsbestuur in een convenant afspraken 

vastgelegd over de verschillende procedures. Een daarvan is de verkiezings- en benoemingsprocedure 

voor bestuursleden van het pensioenfonds. Het bestuur heeft minimaal vijf en maximaal zeven zetels.

Bestuursleden zijn (gewezen) deelnemers, die aanspraken hebben op ouderdomspensioen van SPV, of

gepensioneerde deelnemers in de pensioenregeling. De leden van het bestuur treden om de vier jaar af

en kunnen zich tweemaal herkiesbaar stellen. In verband met de wijziging van de zittingstermijn van 6 naar 

4 jaar (vanwege de Wet versterking bestuur pensioenfondsen) is het rooster van aftreden aangepast. Het 

nieuwe rooster van aftreden is afgestemd met het verantwoordingsorgaan en de Deelnemersvereniging 

Pensioenfonds Verloskundigen

Samenstelling bestuur

Per 31 december 2014  is mevrouw M.P. van der Kwast afgetreden. Na de verkiezing van mevrouw 

A. Kaan in de Algemene Ledenvergadering van 7 november 2014 heeft het bestuur van het pensioenfonds 

vervolgens de benoeming van mevrouw A. Kaan in gang gezet door haar voor te dragen aan De 

Nederlandsche Bank. Ultimo 2014 heeft het bestuur van SPV nog een vacante positie.

Per 31 december 2014 is het bestuur als volgt samengesteld:

Aftredend per

Mevrouw M.E.A. Bartels (voorzitter), Roosendaal 31 december 2016 (2
e

termijn)

De heer J. Toet (secretaris), Sliedrecht 31 december 2021 (2
e

termijn)

Mevrouw M.G.P.G. Elings (penningmeester), Veldhoven 31 december 2017 (2e termijn)

Mevrouw C.M. van der Haar, Breda 31 december 2019 (2e termijn)

Mevrouw M. van der Berg, Naarden 31 december 2021 (2
e

termijn)

Mevrouw A.M. Kaan-van Arendonk, Schoonrewoerd *

* Indien DNB akkoord gaat met de benoeming, is mevrouw Kaan aftredend per 31 december 2018.
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Pensioenregeling

De pensioenregeling voor verloskundigen betreft een basisregeling. DPV heeft met het bestuur van het 

pensioenfonds gesproken over de toekomst van de pensioenregeling, mede met het oog op komende 

wetgeving. Men wenste te komen tot een meer volwaardige toekomstbestendige regeling. In 2013 en 2014

zijn de wijzigingsvoorstellen verder uitgewerkt en uitgelegd. 

Ten opzichte van de huidige verplichtstellingsbeschikking zijn een drietal aanpassingen voorgelegd aan de 

DPV-leden:

• Verplichte deelname aan de pensioenregeling van in het buitenland wonende, maar in Nederland 

werkzame verloskundigen;

• Verhoging van de pensioenrichtleeftijd van 65 jaar naar 67 jaar;

• Aansluiting van de definitie van beroepsgenoten bij het in de praktijk gebruikelijke. De definitie is 

opgesteld in nauwe samenwerking met de KNOV.

Deze wijzigingen dienen in werking te treden per 1 januari 2015.

Ten opzichte van de regeling zijn vervolgens de volgende aanpassingen voorgelegd:

• Verhoging van de pensioenpremie van 12,1% naar 16,2% (of 15,7% wanneer men er voor kiest 

niet deel te nemen aan de ”verzekering” voor arbeidsongeschiktheid
1
)

• Aansluiting van de definitie van “volledige” arbeidsongeschiktheid bij het wettelijke kader. Vanaf 

2015 wordt verstaan onder “volledige” arbeidsongeschiktheid, een ongeschiktheid van 80% of 

meer;

• Stoppen van een premievrije pensioenopbouw bij volledige arbeidsongeschiktheid wanneer een 

deelnemer 3 aaneengesloten jaren meer inkomsten heeft dan het geldende grensbedrag;

• Aansluiten van de arbeidsongeschiktheidsregeling aan het wettelijke kader, waarbij het afsluiten 

van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de leden een vereiste is.

De wijzigingen zijn uitgebreid besproken tijdens een extra georganiseerde Algemene Vergadering op 16 

mei 2014. Conform de statuten en het huishoudelijk reglement is er vervolgens een schriftelijke stemronde 

uitgeschreven onder alle stemgerechtigde leden. Hiervoor is het ledenbestand van 1 mei 2014 gebruikt. 

De stemronde liep van 17 mei 2014 tot en met 31 mei 2014. In totaal zijn 2.295 leden aangeschreven. De 

stemcommissie heeft op 6 juni 2014 vastgesteld dat ongeveer 5,9% van de leden heeft gereageerd op de 

stemronde. Er zijn 119 geldige tegenstemmen uitgebracht, zijnde 5,2%. Uit de reacties bleek dat er 

voldoende draagvlak was voor de aanpassing van de pensioenregeling en de verplichtstelling. Op basis 

hiervan is het pensioenfonds verzocht de aangepaste regeling met ingang van 1 januari 2015 uit te gaan 

voeren. Daarnaast is er bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een verzoek ingediend 

tot aanpassing van de verplichtstellingsbeschikking met ingang van 2015.

  
1

Tot 1 januari 2015 waren deelnemers aan de pensioenregeling automatisch verzekerd voor premievrije 

pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid (PVI). Maar vanaf 2015 gelden er nieuwe wettelijke regels. Deelnemers 

komen voortaan alleen nog voor PVI in aanmerking als men in de periode van beroepsarbeidsongeschiktheid een 

inkomensvervangende uitkering ontvangt én bij het pensioenfonds verzekerd is voor PVI. De verzekering van PVI is op 

vrijwillige basis. Kiest de deelnemer er voor om NIET aan deze “verzekering” deel te nemen, dan betaald zij een lagere 

premie.
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Overeenkomsten

Subsidieverstrekking

SPV heeft in 2009 aangeboden de deelnemersvereniging te gaan subsidiëren. De subsidie bedraagt een 

basisbedrag per lid van DPV, welke jaarlijks wordt geïndexeerd. De afspraken omtrent de subsidie hebben 

SPV en DPV vastgelegd in een overeenkomst van subsidieverstrekking.

Uitvoering

Voor de uitvoering van de ledenadministratie en voor bestuursondersteuning heeft de vereniging een 

overeenkomst met Syntrus Achmea Pensioenbeheer afgesloten. 

Ledenaantal 

Na de oprichting van DPV in 2006 zijn de actieve, gewezen en gepensioneerde deelnemers die onder de 

verplichtstelling van de Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen vallen aangeschreven (hierna: 

deelnemers) met de vraag of zij lid wilden worden van de vereniging. Daarbij is de opting-out-methode 

gebruikt. Dat wil zeggen, dat alle deelnemers van SPV lid zijn van de vereniging tenzij sprake is van een 

schriftelijke afmelding. Nieuwe deelnemers van de Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen werden in 

2014 volgens dezelfde methodiek lid van de vereniging.

In onderstaand overzicht is het verloop van het ledenaantal gedurende het kalenderjaar 2013-2014

weergegeven.

Aantal leden primo 2013 2.175

Aantal (her)aanmeldingen 2013 +/+ 146

Aantal afmeldingen 2013 -/- 47

Aantal leden primo 2014 2.274

Aantal aanmeldingen 2014 +/+ 154

Aantal heraanmeldingen 2014 +/+ 1

Aantal afmeldingen 2014 -/- 38

Aantal leden ultimo 2014 2.391

Per 19 december 2014 is de inwerkingtreding van de verzamelwet pensioenen 2014 gepubliceerd in het 

Staatsblad. Deze verzamelwet heeft een aanpassing tot gevolg voor de beroepspensioenverenigingen 

zoals DPV. Met ingang van 1 januari 2015 luidt de definitie van beroepspensioenvereniging in artikel 1 van 

de Wvb als volgt:

beroepspensioenvereniging: een vereniging waarvan beroepsgenoten lid zijn en die volledige 

rechtsbevoegdheid bezit, waarvan het statutaire doel uitsluitend omvat het verzorgen van een 

beroepspensioenregeling en waarbij het lidmaatschap niet automatisch voortvloeit uit het lidmaatschap 

van enig andere organisatie of uit het deelnemen in een beroepspensioenregeling.

Dit betekent dat de methodiek van automatische aanmelding bij DPV bij deelname aan de 

beroepspensioenregeling, uitgevoerd door SPV, sinds 2015 niet meer mogelijk is. De procedure is hierop 

aangepast en nieuwe deelnemers van SPV dienen zichzelf te melden als lid (opting-in methode).
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Onderstaand overzicht geeft aan hoeveel leden de vereniging heeft per 31 december 2014, 

onderscheiden naar leden in loondienst en zelfstandigen. In het overzicht is verder onderscheid gemaakt 

naar de status die een lid heeft bij het pensioenfonds: actief, slapend of gepensioneerd. Het ledenaantal is 

gerelateerd aan het deelnemersaantal van het pensioenfonds per 31 december 2014. 

Status SPV Loondienst/

zelfstandig

Totaal

Ledenaantal

DPV

Totaal

Deelnemersaantal

SPV

Percentage

lid

Actief Loondienst 129 188 68,62%

Zelfstandigen 1.646 2.044 80,53%

Totaal actief 1.775 2.232 79,53%

Slapend 403 926 43,52%

Gepensioneerd 213 433 49,19%

Totaal leden ultimo 2014 2.391 3.591 66,58%
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Algemene ontwikkelingen in 2014

Verhoging AOW-leeftijd

AOW-leeftijd in stappen omhoog

De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 67 jaar. Dit is al in wetgeving vastgelegd. Een versnelling 

van de verhoging van de AOW-leeftijd tot 67 jaar in 2021 is de gecombineerde uitkomst van afspraken uit 

het Herfstakkoord en het Regeerakkoord van oktober 2012. Eerder was besloten dat de AOW-leeftijd in 

2023 67 jaar zou zijn. In november 2014 is het wetsvoorstel voor versnelde verhoging van de AOW-leeftijd 

bij de Tweede Kamer uiteindelijk ingediend. 

Nominaal pensioen uitgangspunt bij financiële schokbestendigheid

Bescherming nominale pensioen uitgangspunt 

Het nieuwe financieel toetsingskader (nFTK) voor pensioenfondsen is per 1 januari 2015 van kracht. Het 

nFTK is bedoeld om nominale pensioenen te beschermen. De “beleidsdekkingsgraad” is de belangrijkste 

maatstaf voor de financiële gezondheid van een pensioenfonds. De beleidsdekkingsgraad is de 

twaalfmaandsgemiddelde dekkingsgraad.

Als de beleidsdekkingsgraad op kwartaalbasis lager is dan de vereiste dekkingsgraad, dan moet het fonds 

een herstelplan maken. De eisen aan het vereist eigen vermogen zijn strenger, omdat fondsen met de 

vorige financiële eisen de wettelijke zekerheidsmaat niet meer haalden. Daarom moeten veel 

pensioenfondsen direct bij ingang van het nFTK een herstelplan maken.

Ook de regels voor indexatie zijn strenger dan in het vorige financieel toetsingskader. In combinatie met de 

financiële positie van veel fondsen, maakt het nFTK de kans zeer klein dat pensioenfondsen de komende 

jaren volledig kunnen indexeren.

Fondsen mogen eenmalig het strategisch beleggingsbeleid in lijn brengen met de actuele situatie, de 

ambities en risicohouding van het pensioenfonds. Het gaat dan om fondsen die wel een reservetekort, 

maar geen dekkingstekort hebben. Bij het nFTK hoort een haalbaarheidstoets. Deze toets geeft inzicht in 

de gevolgen van de financiële opzet van de pensioenregeling en de daarbij gekozen risicohouding. 

Sturen op nominaal, maar ook reëel rapporteren

Het pensioenfonds moet jaarlijks aan de toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) rapporteren wat 

de stand van de reële dekkingsgraad is. DNB kan dan toetsen in hoeverre de reële ambities haalbaar zijn. 

En het pensioenfonds moet de reële dekkingsgraad ook in het jaarverslag rapporteren. 

Nationale Pensioendialoog om nieuw stelsel op te zetten

Het kabinet ziet de wijzigingen in het fiscale kader en het nieuwe financieel toetsingskader (nFTK) als 

onderhoud aan het pensioenstelsel. Onderhoud dat nodig is voor de houdbaarheid op korte termijn. Via 

een brede dialoog wil het kabinet wensen en ideeën in kaart brengen om een fundamentelere discussie 

over de toekomst van het pensioenstelsel te voeren.

Van september tot december 2014 werden de dialoogsessies gehouden. De Sociaal-Economische Raad 

(SER) brengt een advies uit dat onderdeel van deze dialoog is. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid (SZW) verwerkt alle input in een hoofdlijnennotitie die in het voorjaar van 2015 

naar de Tweede Kamer gaat. Klijnsma hoopt dat er deze kabinetsperiode nog een visie van het kabinet op 

de toekomst van het pensioenstelsel komt. Maar voor de vastlegging in wetgeving verwacht ze dat meer 

tijd nodig is.
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Governance 

Wet versterking bestuur en Code Pensioenfondsen 

Tijdens de ontwikkeling van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen stelden de Pensioenfederatie en 

de Stichting van de Arbeid de Code Pensioenfondsen (de Code) op. Doel van de Code is de verhoudingen 

binnen het pensioenfonds transparanter te maken. Ook de communicatie met de belanghebbenden zoals 

deelnemers en gepensioneerden, moet door de Code transparanter worden. Tot slot moet de Code 

bijdragen aan het versterken van ‘goed pensioenfondsbestuur’. De Code trad op 1 januari 2014 in werking.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verankerde de Code per 1 juli 2014 wettelijk. 

De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen ziet toe op de naleving van de Code. 

Pensioenfondsen leven de Code na op basis van het pas toe of leg uit-beginsel. Een pensioenfonds past 

de normen van de Code toe of zet in het jaarverslag gemotiveerd uiteen waarom een norm niet (volledig) 

is toegepast. 

Nieuwe Wet Pensioencommunicatie vanaf 1 juli 2015

Het kabinet wilde bij de start van het nieuwe financieel toetsingskader (nFTK) ook nieuwe regels voor 

pensioencommunicatie laten gelden. Het doel van de nieuwe regels voor communicatie is deelnemers 

meer inzicht geven in hun pensioensituatie. En daarmee handelingsperspectief te bieden. Staatssecretaris 

Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stuurde op 2 september het wetsvoorstel Wet 

Pensioencommunicatie aan de Tweede Kamer. Op 19 december volgden wijzigingen op het wetsvoorstel. 

Ook kwam er een concept van de lagere regelgeving. Hierdoor zijn de regels voor pensioencommunicatie 

verder tot in detail uitgewerkt. De geplande ingangsdatum is verschoven naar 1 juli 2015. 

Het wetsvoorstel biedt meer ruimte voor digitale communicatie. 

Nieuw type pensioenfonds APF

In het palet aan pensioenuitvoerders komt er een nieuw type pensioenfonds bij: het algemeen 

pensioenfonds (APF). Op 19 december diende staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid een wetsvoorstel hiervoor in. Het APF is bedoeld om de samenvoeging van 

pensioenfondsen gemakkelijker te maken. Anders dan bestaande pensioenfondsen is het APF niet 

beperkt tot gebruik door een of meer specifieke doelgroepen. Kleine pensioenfondsen die niet zelfstandig 

verder willen of kunnen, krijgen met het APF een alternatief voor de route naar een verzekeraar. Voor wat 

grotere ondernemingspensioenfondsen biedt het APF expansiemogelijkheden. Een APF mag ook 

verplichtgestelde beroepspensioenregelingen uitvoeren. Maar een APF mag niet de regeling uitvoeren van 

verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Het is mogelijk om een pensioenfonds om te vormen tot 

APF en om een nieuw (leeg) APF op te richten.

BTW-koepelvrijstelling vervalt 

In juli besloot staatssecretaris Wiebes van Financiën om de btw-koepelvrijstelling voor 

pensioenadministratie per 1 januari 2015 af te schaffen. In de toelichting bij het besluit gaf hij aan welke 

werkzaamheden niet meer onder de btw-koepelvrijstelling vallen. Op 13 maart stelde het Hof van Justitie 

van de Europese Unie in het ATP-arrest vast dat pensioenuitvoering voor pensioenfondsen met een DC-

regeling onder voorwaarden is vrijgesteld van btw. De Tweede Kamer vroeg om een analyse over de 

gevolgen van dit arrest. Volgens dat arrest zou de btw-vrijstelling gelden als het beleggingsrisico bij de 

deelnemer ligt. Wiebes interpreteert het ATP arrest echter heel nauw. Defined benefit en collectieve 

beschikbare premieregelingen vallen volgens hem niet onder de vrijstelling. Uit een uitspraak van het Hof 

Den Haag van 9 december blijkt dat de rechter ook vindt dat defined benefit regelingen niet onder de btw-

vrijstelling vallen.
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Toekomst

Het jaar 2015 staat in het teken van het verder uitwerken van de gemaakte aanpassing van de 

pensioenregeling. Het bestuur blijft in 2015 werken aan het pensioenbewustzijn van al haar leden. 

Tilburg, 30 juni 2015

Deelnemersvereniging Pensioenfonds Verloskundigen 

Het bestuur

Mevrouw S.R. de Korte 

Mevrouw P.T.M. Höcker 

Mevrouw E. van Weerdenburg
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B. Jaarrekening



DEELNEMERSVERENIGING PENSIOENFONDS VERLOSKUNDIGEN 13

BALANS PER 31 DECEMBER 2014

na bestemming saldo van baten en lasten

(in euro’s)

Activa

31-12-2014 31-12-2013

1. Vorderingen en overlopende activa 67.962 70.183

2. Liquide middelen 13.437 6.388

81.399 76.571

Passiva

31-12-2014 31-12-2013

3. Eigen vermogen 57.740 70.922

4. Schulden en overlopende passiva 23.659 5.549

81.399 76.571
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

(in euro’s)

2014 2013

5. Subsidie SPV / Contributies 78.779 73.191

6. Kosten -/- 91.961 -/- 59.841

Saldo van baten en lasten -/- 13.182 13.350

Bestemming saldo:

Mutatie bestemmingsreserve accountantscontrole draagvlaktoets - 7.000

Mutatie bestemmingsreserve onvoorziene ALV - 20.000

Mutatie bestemmingsreserve communicatie - 20.000

Mutatie overige reserves -/- 13.182 -/- 33.650

-/- 13.182 13.350
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KASSTROOMOVERZICHT

(in euro’s)

2014 2013

Kasstroom uit operationele activiteiten

Subsidie SPV / Contributies 81.000 62.028

Betaalde kosten -/- 73.951 -/- 57.485

Mutatie liquide middelen 7.049 4.543

Saldo liquide middelen 1 januari 6.388 1.845

Saldo liquide middelen 31 december 13.437 6.388
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TOELICHTING BEHORENDE BIJ DE JAARREKENING

Inleiding

De deelnemersvereniging heeft als statutair doel het verzorgen van een beroepspensioenregeling. Met het 

lidmaatschap verklaart een lid zich voorstander van de verplichtstelling van de beroepspensioenregeling.

Middels haar leden zorgt DPV voor voortzetting van de huidige verplichtstelling.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Overeenstemmingsverklaring

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving in het 

bijzonder Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven. De grondslagen die worden toegepast voor de 

waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

Algemeen

Alle bedragen zijn vermeld in euro’s.

Activa en Passiva

De activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde tenzij hierna anders vermeld.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor 

oninbaarheid.

Eigen vermogen

Een deel van het eigen vermogen is afgezonderd, omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid 

is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan. Deze beperking is door het 

bestuur, in opdracht van de Algemene Vergadering (ALV), aangebracht. Het afgezonderde deel van het 

eigen vermogen wordt aangeduid als bestemmingsreserve. 

Door het bestuur zijn drie bestemmingsreserves gevormd:

• Voor een mogelijke accountantscontrole van de cijfers van het draagvlak. De dotatie aan de reserve is 

gelijk aan de verwachtte kosten van € 7.000 voor deze controle. 

• In de ALV van 8 november 2013 is besloten om een bestemmingsreserve van € 20.000 aan te 

houden voor kosten van een onvoorziene Algemene Vergadering of vergadering van de 

verenigingsraad. 

• In de ALV van 8 november 2013 is besloten ook een bestemmingsreserve van € 20.000 aan te 

houden voor communicatie. Dit zodat DPV zich meer kan profileren ten gunste van het draagvlak.

Resultaatbepaling

Algemeen

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Subsidies 

worden verantwoord in het jaar waarop de betreffende subsidietoezegging betrekking heeft.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is conform de directe methode opgesteld. 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

(in euro’s)

1. Vorderingen en overlopende activa

31-12-2014 31-12-2013

Subsidie SPV 67.962 70.183

67.962 70.183

Verloop subsidie DPV-SPV

31-12-2013 Saldo nog te ontvangen subsidie 70.183

1-1-2014 subsidie 2014 2.175 € 36,22 pp* 78.779

Opname subsidie -/- 81.000 

31-12-2014 Saldo nog te ontvangen subsidie 67.962

* De subsidie bedraagt een basisbedrag per lid van DPV, welke jaarlijks wordt geïndexeerd.

2. Liquide middelen

31-12-2014 31-12-2013

ABN AMRO 13.437 6.388

13.437 6.388

Onder de liquide middelen worden opgenomen kasmiddelen en tegoeden op bankrekeningen. De liquide 

middelen zijn onmiddellijk dan wel op korte termijn opeisbaar.
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3. Eigen vermogen

31-12-2014 31-12-2013

Bestemmingsreserve draagvlaktoets 7.000 7.000

Bestemmingsreserve onvoorziene ALV 20.000 20.000

Bestemmingsreserve communicatie 20.000 20.000

Overige reserves 10.740 23.922

57.740 70.922

Bestemmings-

reserve**

Draagvlak-

toets

Bestemmings-

reserve** 

onvoorziene 

ALV

Bestemmings-

reserve** 

communicatie

Overige 

reserves Totaal

Stand 31 december 2013 7.000 20.000 20.000 23.922 70.922

Uit bestemming 

saldo van baten en lasten - - - -/- 13.182 -/- 13.182

Stand 31 december 2014 7.000 20.000 20.000 10.740 57.740

** In de ALV van november 2013 is besloten bestemmingsreserves te vormen.

4. Schulden en overlopende passiva

31-12-2014 31-12-2013

Administratiekosten 17.540 4.531

Kosten kascommissie 363 484

Bestuurskosten - 609

Kosten verenigingsraad 3.343 -

Overige kosten 2.413 25

23.659 5.649
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

(in euro’s)

5. Subsidie SPV / Contributies

2014 2013

Subsidie SPV 78.779 73.163

Ontvangen contributie over voorgaande jaren - 28

78.779 73.191

6. Kosten

2014 2013

Administratiekosten 44.020 31.047

Bestuurskosten 26.272 17.909

Kosten verenigingsraad 9.830 6.501

Kosten kascommissie 242 351

Drukwerk en portokosten 8.984 2.201

Bankkosten 165 181

Overige kosten 2.448 1.651

91.961 59.841

De kosten kascommissie in 2013 hebben volledig betrekking op de controle van de kaspositie in 2013. De 

kosten kascommissie in 2014 hebben volledig betrekking op de controle van de kaspositie in 2014.

In de bestuurskosten en de kosten verenigingsraad zijn vacatiegelden begrepen ad € 77,00 (2013: 

€ 73,50) per uur en reiskosten voor € 0,45 (2013: € 0,45) per kilometer voor vergaderingen en cursussen.
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Tilburg, 30 juni 2015

Het bestuur van Deelnemersvereniging Pensioenfonds Verloskundigen

Mevrouw S.R. de Korte 

Voorzitter

Mevrouw P.T.M. Höcker

Secretaris

Mevrouw E. van Weerdenburg

Penningmeester
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C. Overige gegevens
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum bekend met belangrijke financiële gevolgen voor de 

Vereniging.

RESULTAATVERDELING

Statutair is geen bepaling opgenomen over de verdeling van het resultaat. Het bestuur heeft besloten het 

resterende resultaat na mutatie van de bestemmingsreserves te onttrekken of toe te voegen aan de 

overige reserves.

In het eigen vermogen zijn drie bestemmingsreserves opgenomen, een bestemmingsreserve voor een

mogelijke accountantscontrole van de draagvlaktoets, een bestemmingsreserve voor de kosten van een 

onvoorziene Algemene Vergadering of vergadering van de verenigingsraad en een bestemmingsreserve 

voor de communicatie om DPV komende jaren meer te profileren..

De bestemmingsreserve draagvlaktoets is als volgt opgebouwd:

2014 2013

Stand 1 januari 7.000 -

Dotatie bestemmingsreserve - 7.000

Stand 31 december 7.000 7.000

De bestemmingsreserve onvoorziene ALV is als volgt opgebouwd:

2014 2013

Stand 1 januari 20.000 -

Dotatie bestemmingsreserve - 20.000

Stand 31 december 20.000 20.000

De bestemmingsreserve communicatie is als volgt opgebouwd:

2014 2013

Stand 1 januari 20.000 -

Dotatie bestemmingsreserve - 20.000

Stand 31 december 20.000 20.000
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