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1. Opening en mededelingen 

 De heer Poen, voorzitter van de Deelnemersvereniging Pensioenfonds Fysiotherapeuten (DPF) en 

zijnde een niet-praktiserend fysiotherapeut, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom in 

deze digitale vergadering.  

 

De agenda is voorafgaand aan de vergadering gedeeld. Ten aanzien van de agenda zijn er geen 

aanvullingen of wijzigingen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  

2. Conceptverslag algemene vergadering d.d. 19 november 2020 

 Omdat de vergadering in digitale vorm plaatsvindt, is gevraagd om opmerkingen en correcties vooraf 

te mailen. De heer Poen laat weten dat er geen opmerkingen en/of correcties ontvangen zijn.  

 

Er zijn geen opmerkingen of vragen vanuit de AV. 

 

Besluit 

De AV stelt het verslag van de AV van 19 november 2019 ongewijzigd vast. 

 

3. Jaarverslag en décharge aan het bestuur 

 Algemene ontwikkelingen 2019 

Mevrouw Visser stelt zich voor als secretaris van DPF. Zij was tot 2003 praktiserend fysiotherapeute. 

Zij  geeft een toelichting op het bestuursverslag. De leden van DPF zijn als gepensioneerd deelnemer, 

slaper of actieve deelnemer verbonden aan de Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (het 

pensioenfonds; SPF). De aanwas van leden bestaat met name uit de net afgestudeerde 

fysiotherapeut. Ongeveer 54% van hen werd lid van DPF. Eind 2019 had DPF 23.282 leden. Het 

draagvlak onder actieve leden bedraagt eind 2019 72,25% (2018: 73,77%). Een daling van het 

draagvlak onder de leden in loondienst met nog geen 0,5% naar 69,92%. Een daling onder de actieve 

zelfstandigen van 1,75% naar 76,1%. 

 

De daling van het draagvlak is niets nieuws. Begin 2019 heeft DPF een belactie uit laten voeren naar 

de groep afgestudeerden, die geen lid waren geworden van DPF. Uit deze actie bleek dat het 

merendeel niet op de hoogte was van het bestaan van DPF. De vereniging heeft geen 

naamsbekendheid. Vervolgens heeft DPF in samenwerking met het pensioenfonds gekeken naar de 

informatieverstrekking aan nieuwe deelnemers. Gekeken is waar de informatievoorziening te 

verbeteren is.  

Fysiotherapeuten gaan nu samen op weg naar het nieuwe pensioenstelsel. Lijnen worden nu uitgezet 

om straks met de leden van DPF te bewandelen. 

 

Begroting 2019 

De heer Bolkestein stelt zich als penningmeester van DPF en praktiserend fysiotherapeut voor. Hij 

bespreekt de goedgekeurde begroting van 2019. Het jaar 2019 werd gestart met een Eigen Vermogen 

van € 115.000. De begroting kwam in totaal uit op € 239.000. Door de zoektocht naar een vierde 

bestuurslid, het opzetten van een meerjarenbeleidsplan en de actualiteiten zijn de kosten hoger 
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geworden. De totale uitgaven bedroegen € 282.000. Hiermee heeft DPF de begroting en het 

subsidiebedrag overschreden. De hogere uitgaven zijn betaald uit het Eigen Vermogen. 

Gevraagd wordt om een toelichting te geven op waar de werkzaamheden van bestuursondersteuning 

uit bestaan. Alle kosten moeten betaald worden uit de inkomsten van DPF die feitelijk bestaat uit de 

subsidie die DPF jaarlijks ontvangt . 

 

De heer Poen vraagt of één van de leden stemming wenst over de goedkeuring van het jaarverslag. 

Dit is het geval, waarna een digitale stemming plaatsvindt. 

 

Besluit 

Met 46 stemmen voor, twee stemmen tegen en zes onthoudingen besluit de AV  tot 

goedkeuring van het jaarverslag van 2019.  

De heer Poen vraagt of één van de leden stemming wenst over het verlenen van décharge aan het 

bestuur. Dit is niet het geval. 

 

Besluit 

De AV besluit tot het verlenen van décharge aan het bestuur van DPF voor het in 2019 

gevoerde beleid. 

 

Begroting 2020 

In november is een begroting over 2020 vastgesteld van € 259.000. De heer Bolkestein geeft aan dat 

2020 een bevlogen jaar is. Door Covid-19 zijn er in de praktijken minder patiënten. Ook is er  minder 

tijd beschikbaar door alle maatregelen. Ondanks alles heeft iedereen geprobeerd het werk zo goed 

mogelijk door te laten gaan. Ook voor DPF zijn zaken anders gelopen dan voorzien. Door de corona-

maatregelen is het niet altijd mogelijk geweest om fysiek te vergaderen. Dit heeft gevolgen voor de 

kosten van het bestuur en de stakeholders. Door de online-vergaderingen heeft men reiskosten 

kunnen besparen. Maar in deze tijd was het  belangrijk om te weten wat er binnen de beroepsgroep 

speelt. Meer is ingezet op het ambassadeurschap. Hiervoor zijn enkele online bijeenkomsten met de 

verenigingsraad opgezet. Ook deze AV wordt anders uitgevoerd doordat een fysieke bijeenkomst op 

dit moment  niet mogelijk is. Het bestuur heeft gekeken naar de kostenontwikkeling en de uit te voeren 

werkzaamheden. Zij heeft besloten de begroting over 2020 bij te stellen naar totaal € 251.000. 

  

4. Ontwikkelingen in 2020 

 Mevrouw Merkens stelt zich voor en bespreekt de ontwikkelingen in 2020. 

 

Ontwikkelingen rondom pensioencontract en onze voorbereiding op een wijziging van het 

pensioenstelsel 

Er gebeurt veel in pensioenland. Als bestuur is men al volop bezig met de voorbereiding van het 

nieuwe pensioencontract. DPF bepaalt de inhoud van onze pensioenregeling. De uitvoering van de 

regeling is belegd bij de Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (SPF). De voorzitter van het 

SPF, Doreth van de Heuvel zal later in de AV stilstaan bij het nieuwe pensioencontract.  

 

Ambassadeurschap 
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De Verenigingsraad, de ambassadeurs van de pensioenregeling, worden ingezet om het draagvlak te 

behouden en te vergroten. Dit is nodig om onze pensioenregeling te behouden. Zij treden naar buiten 

om collega fysiotherapeuten op het belang van een goede pensioenregeling te wijzen en op het 

belang van deelname aan onze vereniging.  

 

Covid-19 en de impact op ons als beroepsgroep 

En toen kwam Corona. Net als in zoveel sectoren hebben wij als fysiotherapeuten hier ook 

nadrukkelijk mee te maken. In het voorjaar moesten we verplicht de praktijken sluiten. En alhoewel er 

nu wel gewerkt kan worden, zit iedereen toch met de billen bij elkaar, over wat de toekomst ons gaat 

brengen.  

 

Digitaal vergaderen 

Corona betekende voor ons als bestuur dat we onze fysieke bijeenkomsten niet meer konden houden. 

Maar stilgezeten hebben we niet. Op creatieve wijze hebben we digitaal vergaderen ingezet. We zijn 

verder gegaan met de voorbereidingen op het nieuwe pensioencontract. Ook de Verenigingsraad is in 

de nieuwe vorm bij elkaar gekomen. Door de professionaliseringsslag die in 2020 is doorgevoerd kon 

dit gelukkig snel opgepakt worden. Daarbij konden we optimaal gebruik maken van onze 

bestuursondersteuning. 

 

Task-Force 

De Werkgeversvereniging Fysiotherapie (WVF) en de Fysio-vakbond (FDV) werken hard om tot een 

collectieve arbeidsovereenkomst (cao) te komen. Er is een Task Force opgericht waarbij DPF ook 

betrokken is. Naast salaris is pensioen het belangrijkste onderwerp bij deze cao. Door de 

betrokkenheid hoopt DPF haar naamsbekendheid te vergroten en bij te dragen aan een goede en 

gedragen pensioenregeling voor alle fysiotherapeuten 

 

In de chat wordt aangevuld dat DPF en SPF niet adviseren over CAO onderhandelingen, maar beiden 

zijn als stakeholder in gesprek met de sociale partners. 

  

5. Begroting en contributie 

5a. Begroting 2021 

 De heer Bolkestein behandeld de begroting 2021. 

 

Jaarplan 2021 en begroting 

Op 17 oktober 2019 heeft DPF het meerjarenbeleidsplan 2020-2022 gepresenteerd. Met dit 

meerjarenbeleidsplan heeft DPF inzicht gegeven in de speerpunten en de doelstellingen die DPF wil 

bereiken gedurende deze periode. Vanuit dit meerjarenbeleidsplan is een meerjarenbegroting 2020-

2022 opgesteld die de financiële kaders weergeeft, zodat de doelstellingen uit het beleidsplan kunnen 

worden gerealiseerd.  

 

In 2021 moet verder invulling worden gegeven aan de uitwerking van het pensioenakkoord dat in 2019 

is gesloten. Daarnaast vindt DPF het erg belangrijk om in contact te zijn met verschillende stakeholders: 

de Werkgeversvereniging Fysiotherapie (WVF), de Fysio-vakbond (FDV), het Koninklijk Genootschap 

voor Fysiotherapie (KNGF), FysioTopics en Keurmerk Fysiotherapie. Zo blijft DPF goed op de hoogte 
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van wat er in de beroepsgroep speelt. Via de leden van de verenigingsraad, welke in diverse netwerken 

zitten, is er contact met genoemde landelijke netwerken zoals Keurmerk, FysioTopics en dergelijke. Op 

die manier werkt DPF ook aan zijn naamsbekendheid onder fysiotherapeuten. 

De vraag is hoe de Covid-19 crisis verder gaat verlopen en in hoeverre dit bijvoorbeeld de net-

afgestudeerde fysiotherapeuten raakt. DPF blijft zich in 2021 volledig inzetten voor een gedragen 

regeling voor alle fysiotherapeuten. Op basis van de in het meerjarenbeleidsplan geformuleerde 

speerpunten geeft DPF hier invulling aan.  

 

Begroting 2021 

De begroting van 2021 wordt getoond. De heer Bolkestein geeft aan dat de begroting 2021 is gekoppeld 

aan de in 2019 geformuleerde speerpunten: draagvlak, professionalisering en externe representativiteit. 

Daarnaast zijn er ondersteunende processen die noodzakelijk zijn om de vereniging te organiseren. 

Hierbij kan worden gedacht aan secretariële ondersteuning, bestuursadvies en de financiële 

administratie. 

 

Speerpunt draagvlak 

DPF zet zich in voor draagvlak, door contact met de deelnemers, samen met de Verenigingsraad (VR) 

als ambassadeurs van DPF. Door de samenwerking tussen WVF, FDV, SPF en DPF neemt DPF deel 

aan de Taskforce CAO. Door deze samenwerking en de contacten met de hiervoor genoemde 

stakeholders, is DPF heel goed op de hoogte van wat er in het werkveld speelt. 

 

Op de vraag hoe DPF denkt het draagvlak te vergroten geeft de heer Bolkestein aan dat de regeling 

van, voor en door fysiotherapeuten is. DPF treed daarvoor in contact met haar leden. Belangrijk is in 

contact te komen met de starters. Dat is moeilijk want voor hen is pensioen iets wat pas op de lange 

termijn speelt. Het is echter wel belangrijk dat zij meekrijgen dat er een pensioenregeling voor hen is. 

Door de samenwerkingen hoopt DPF meer in beeld te komen. Daarnaast is DPF bezig zich in te 

zetten bij de organisatie van een webinar voor studenten die gaan afstuderen. In dit webinar wordt 

allerlei zaken besproken waar je als starter mee te maken krijgt. Een klein onderdeel hiervan is dan 

pensioen. 

 

Om de communicatie over het belang van lidmaatschap van DPF goed over het voetlicht te brengen is 

een bestuurslid van DPF actief bij de vergaderingen van de communicatiecommissie van SPF. 

Daarnaast maakt DPF gebruik van communicatieondersteuning om helder met de leden te 

communiceren.  

 

Speerpunt professionalisering:  

DPF zet verder in op professionalisering van zowel de bestuurders als de organisatie rondom DPF. 

Binnen het bestuur vindt kennisoverdracht plaats tussen de verschillende bestuurders. Daarnaast wordt 

ingezet op scholing op het gebied van pensioenkennis, presentatietechnieken en algemene bestuurlijke 

vaardigheden. In relatie tot de VR zorgt DPF er in de commissie opvolging voor dat er gekwalificeerde 

VR leden worden gevonden die invulling kunnen geven aan het ambassadeurschap van DPF. 

 

In 2021 zal DPF op verschillende momenten digitale bijeenkomsten organiseren met de VR. In 2020 is 

hier al een start mee gemaakt. Dit initiatief is door de VR zeer positief ontvangen.  
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Speerpunt representativiteit:  

Besturen is vooral ook in contact blijven met je omgeving en de diverse stakeholders. DPF is gedurende 

het hele jaar nauw in contact met de verschillende stakeholders. In de eerste plaats de deelnemer en in 

het bijzonder de startende fysiotherapeuten. Zo is DPF aanwezig tijdens congressen, bij hogescholen 

en netwerkbijeenkomsten. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden in verband met Covid-19. 

Daarnaast wordt gezocht naar digitale mogelijkheden zoals genoemd het organiseren van een webinar 

voor fysiotherapeuten die bijna gaan afstuderen. DPF heeft op vaste momenten overleg met SPF, de 

verschillende beroepspensioenverenigingen en is er ruimte voor VRleden om invulling te geven aan het 

ambassadeurschap.  

 

Bestuurskosten:  

Om de vereniging goed te kunnen besturen is het nodig dat het DPF bestuur regelmatig met elkaar in 

contact komt. Dit doet DPF door zes fysieke- en vier online vergaderingen. Daarnaast heeft het DPF 

bestuur tenminste twee keer per jaar een fysieke bijeenkomst met de Verenigingsraad en wordt één 

keer per jaar een AV georganiseerd. Om dit goed te kunnen doen en om de juiste keuzes te kunnen 

maken is de ondersteuning van een professionele organisatie essentieel. Vanwege deze reden maakt 

gebruik van de diensten van Achmea Pensioen Services (APS).  

 

Ondersteuning:  

DPF heeft een aantal vaste kosten die nodig zijn om de vereniging te kunnen organiseren, dit zijn de 

kosten voor de ledenadministratie, accountantskosten, automatiseringskosten, notariskosten en de 

kosten voor het maken van de begroting.  

 

Onvoorziene kosten:  

Het is mogelijk dat er zich onvoorzien kosten voordoen. Hier is een aparte voorziening opgenomen. 

 

Kostenbesparing en financiële buffer 

In 2019 is het pensioenakkoord gesloten. Daarnaast spelen er een aantal belangrijke ontwikkelingen, 

zoals de eventuele totstandkoming van een cao en de Covid-19 crisis. Deze ontwikkelingen zijn 

relevante onderwerpen voor DPF om te kunnen zorgen voor het behoud van een gedragen 

pensioenregeling voor alle fysiotherapeuten. DPF zet zich hier de komende jaren volop voor in. Dit 

brengt kosten met zich mee.  

 

De totale begroting van DPF ligt op € 250.500.  

 

De heer Poen vraagt of één van de leden een stemming wenst over de goedkeuring van de 

begroting 2021. Dit is niet het geval. 

 

Besluit 

De AV keurt de begroting voor 2021 goed. 

 

5b. Het bestuur doet een voorstel voor de jaarlijkse contributie van de vereniging in 2021 
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 De totale begroting van DPF ligt op € 250.500. Dit komt neer op een bedrag van € 10,75 per lid van 

DPF. De heer Poen geeft aan dat  de contributie vanDPF in het begin van haar bestaan € 15 bedroeg . 

Het merendeel van die € 15 contributie moest DPF betalen voor het incasseren van de contributie. In 

plaats van contributie te heffen, maakt DPF tegenwoordig gebruik van subsidie. Deze subsidie ontvangt 

zij van SPF. De totale subsidie voor DPF was in 2020 € 243.351 Euro. Dit bedrag zal voor het jaar 2021 

worden geïndexeerd. DPF verwacht dat van de begrote kosten voor 2021 niet geheel gedekt wordt door 

het subsidiebedrag (circa € 7.500,- tekort).  

 

Dit “tekort” kan men betalen uit het nog aanwezige eigen vermogen van DPF. Verder zorgt DPF er 

natuurlijk voor dat de kosten gedurende het jaar zo veel mogelijk beperkt blijven. DPF stelt voor de 

contributie voor 2021 op €0 vast te stellen. De heer Poen vraagt of de AV de vaststelling van de 

contributie op € 0 in stemming wil brengen. Dit is niet het geval. 

 

Besluit 

De AV stemt in met de vaststelling van de contributie voor 2021 op € 0. 

  

6. Statutenwijziging 

 De heer Poen geeft een toelichting op dit agendapunt. De statutenwijziging betreft het stemrecht bij 

het houden van een referendum. Het stemrecht in de AV wijzigt niet.   

De wijziging betreft de besluitvorming die onderworpen is aan een referendum. De vraag die in een 

referendum wordt voorgelegd komt voort uit een besluit van de AV. Deze vraag raakt in sommige 

gevallen niet alle leden van de vereniging.  

 

Bij vorige stemrondes is vastgesteld dat de voorgelegde vraag in het referendum niet voor iedereen 

relevant was. Hierdoor vroegen leden waarom zij over iets moesten stemmen waar zij geen belang bij 

hadden, of wat hen niet raakten. Dat leidde tot ergernis en onbegrip bij betreffende leden. Daarmee 

werkte de procedure inefficiënt. Dat is jammer en doet aan het besluitvormingsproces geen recht. 

 

Het is daarom zuiver om vragen in een referendum voor te leggen aan die leden die daar een direct 

belang bij hebben. DPF voorziet in 2021 of 2022 een wijziging van de pensioenregeling op basis van 

het pensioenakkoord. De voorgestelde wijziging wordt besproken in de AV. De AV stelt de 

vraagstelling van het referendum vast. De uiteindelijke wijziging wordt daarna aan de leden die 

geraakt worden door de wijziging voorgelegd middels een referendum. 

 

DPF gaat onderscheid maken tussen gewone leden en buitengewone leden. De gewone leden zijn als 

deelnemer vrijgevestigd of in dienstverband. De buitengewone leden zijn de gewezen deelnemers (dit 

zijn de deelnemers die niet meer actief werkzaam zijn als fysiotherapeut. Zij worden ook wel slapers 

genoemd) en de gepensioneerden. Het stemrecht in het referendum wordt gehouden onder de 

stemgerechtigde gewone leden. Door het nieuwe lid 3 van artikel 4 borgt DPF dat bij vragen die voor 

alle leden (gewone- en buitengewone leden) van belang zijn, alle leden ook de mogelijkheid hebben 

om te stemmen in het referendum. 

 

Gevraagd wordt onder welke categorie arbeidsongeschikten vallen. Aangegeven wordt dat de regeling 

onder voorwaarden een premievrije pensioenopbouw kent voor geheel beroepsarbeidsongeschikten. 
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Leden die een premievrije pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid is toegekend worden gelijk 

behandeld als “gewone” leden. Zij zijn gelijkgesteld met “gewone” leden, omdat zij pensioen 

opbouwen. Is geen premievrije pensioenopbouw aan hen toegekend en zijn ze niet meer werkzaam 

als fysiotherapeut dan bouwen zij geen pensioen meer op en worden daarom gezien als een gewezen 

deelnemer en gelijk behandeld als de “buitengewone leden”. 

Een van de aanwezigen merkt op dat een kleine groep dan niet meer kan stemmen, indien de grote 

groep (AV) dit niet wenst. Dit risico wordt wel beperkt doordat het bestuur, als ze zien dat de 

“buitengewone leden” worden geraakt door de wijziging, zal voorstellen het referendum ook onder de 

“buitengewone leden” te houden. Maar de AV beslist uiteindelijk of zij dit voorstel volgt en dus aan wie 

het referendum wordt voorgelegd. 

 

De heer Poen vraagt of de AV de voorgestelde statutenwijziging in stemming wil brengen. Dit is niet 

het geval. 

 

Besluit 

De AV stemt in met de statutenwijziging. 

  

7. Mutaties Verenigingsraad DPF 

 De heer Poen licht toe dat voor de VR-leden een zittingsperiode van zes jaar geldt. Er zijn 4 nieuwe 

kandidaten gevonden voor de Verenigingsraad. De heer Poen is trots om vier actieve fysiotherapeuten 

te hebben gevonden die vanuit de VR de ambassadeursrol willen vervullen. 

Spreker roept aanwezigen op die ook toe willen toetreden tot de VR zich aan te melden via de 

website. 

 

De volgende personen worden kort voorgesteld en voorgedragen voor benoeming tot VR-lid: 

- Daan Spanjersberg 

- Fiona Hack 

- Marike Slootmaker 

- Rob van de Wijngaart 

 

De heer Poen vraagt of de AV over de voorgedragen leden voor de verenigingsraad apart wenst te 

stemmen. Dit is niet het geval. 

 

Besluit 

De AV stemt in met de benoeming van de heren Spanjersberg en Van de Wijngaart en de 

dames Hack en Slootmaker als VR-leden. 

 

De heer Poen heet de gekozen leden van harte welkom bij de Verenigingsraad. 

  

8. Verlenging termijn Algemene Vergadering 2021 

 De heer Poen vraagt de AV om de verlenging van de termijn voor de AV van 2021, zodat deze kan 

plaatsvinden in de tweede helft van 2021 in plaats van in de eerste helft van het jaar. Dit verzoek komt 

voort uit de drukte bij de accountant in het eerste halfjaar. De AV wil de verlenging van de termijn van 

de AV 2021 niet in stemming brengen. 
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Besluit 

De AV stemt daarmee in met de verlenging van de termijn voor de AV van 2021, zodat de AV 

kan plaatsvinden in de tweede helft van 2021. 

  

9. Afscheid VR leden  

 De heer Poen geeft aan dat er nog meer wijzigingen in de Verenigingsraad zijn. Mark van Engelen 

heeft mede door de corona ervoor gekozen zich te richten op zijn praktijk en andere nevenfuncties. 

Verdere deelname aan de VR past hierdoor momenteel niet. De VR neemt daarom afscheid van Mark 

van Engelen als lid van de VR. 

 

Willem Langoor en Jasper Quist hebben gekozen om zitting te nemen in het verantwoordingsorgaan 

van SPF. Namens de deelnemers van SPF zorgen zij er zo voor dat het beleid van SPF wordt 

getoetst. Door deze overstap kunnen zij geen deel meer uitmaken van de VR. Zij blijven zich echter 

inzetten als ambassadeur voor onze pensioenregeling. 

 

De heer Poen dankt alle drie de leden voor hun jarenlange inzet. 

  

10. Pensioenakkoord en onze pensioenregeling (SPF) 

 Mevrouw Van den Heuvel, voorzitter van de Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten, geeft een 

toelichting op het pensioenakkoord en de gevolgen voor de pensioenregeling. Voorafgaand aan de AV 

is gevraagd om vragen in te dienen, die dan nu behandeld kunnen worden. 

 

Mevrouw Van den Heuvel dankt DPF voor de uitnodiging. Zij vertelt de aanwezigen hoe zij is 

toegetreden tot het bestuur van SPF. Zij is zelf niet praktiserend fysiotherapeut. Het bestuur van SPF 

bestaat uit praktiserende en niet-praktiserende fysiotherapeuten. 

 

Dekkingsgraad 

Met een dekkingsgraad van 100% heeft een fonds precies zoveel geld in kas als nodig is om aan alle 

verplichtingen te kunnen voldoen. Maar een fonds moet buffers hebben, waardoor een hogere 

dekkingsgraad wordt geëist. 

 

Op 31 oktober bedroeg de dekkingsgraad van SPF ongeveer 90%, dat is helaas te laag. De 

dekkingsgraad moet minimaal 104,3% zijn voor SPF. Minister Koolmees heeft vorig jaar echter wel 

gesproken van uitzonderlijke omstandigheden. Wanneer een pensioenfonds op 31 december 2020 

een dekkingsgraad heeft van minimaal 90% hoeft zij niet te korten. Daarnaast moet het pensioenfonds 

dan wel in 10 jaar tijd herstellen naar een niveau waarin ook alle buffers op orde zijn (dit betekent een 

dekkingsgraad van ongeveer 119%). Over de termijn van 10 jaar heeft minister Koolmees vorig jaar 

gezegd dat deze verlengd wordt naar 12 jaar. SPF hoopt en verwacht  dat deze regelingen door 

minister Koolmees worden voortgezet, maar wat de uiteindelijke dekkingsgraad van SPF zal zijn is 

afwachten. 

 

Premieverhoging 
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De premie van SPF is sinds 2010 niet verhoogd. De tarieven van de zorgverzekeraar zijn ook niet 

gestegen, dus SPF zat ook niet te springen om de premie te verhogen tot een daadwerkelijk 

kostendekkende premie. Tot nu toe middelde het negatieve effect zich wel uit over de jaren, alleen de 

afgelopen periode middelt het zich niet meer uit. SPF moet rekenen met een lage rente, de 

verwachting is dat de rente op de lange termijn laag blijft. Het nieuwe pensioencontract gaat in uiterlijk 

per 2026. Dit geeft SPF slechts een paar jaar de tijd om de “scheefgroei” in de regeling recht te 

trekken. Feit is dat de actieve deelnemers momenteel te weinig premie betalen voor de 

pensioenbelofte die wordt gedaan. SPF kan nu eigenlijk niet anders dan de premie met ingang van 

2021 te verhogen met iets meer dan 10%. Dat betekent dat een deelnemer die de maximale premie 

betaald in 2021 ongeveer €350 op jaarbasis meer (bruto) premie moet gaan betalen. Dit is geen leuk 

nieuws om te delen, maar er moet nu echt iets worden gedaan. 

 

Gevraagd wordt hoe een onderpresterend fonds erbij komt de premie met 10% te verhogen. 

Aangegeven wordt dat SPF het qua rendement op beleggingen het goed doet en zeker niet onder 

doet voor andere fondsen. Na aftrek van kosten is het gemiddeld rendement 7,25%. Nu zitten we in 

het “coronajaar”, iedereen weet dat beurzen onderuit zijn gegaan. Tot en met 5 november heeft SPF 

een rendement weten te halen ongeveer 4,6%. 

 

Maar er is begrip voor de gemaakte opmerking. Mensen verwarren de prestaties van het fonds met 

hetgeen ze op hun pensioenoverzicht (UPO) zien. Het UPO toont wat een deelnemer aan het eind van 

de rit, op pensioendatum krijgt en dat is een laag pensioen. Men ziet de premie die men nu betaalt ten 

opzichte van het “lage” inkomen later. De werkgever betaalt niet mee dus alles moet men zelf betalen. 

Men vergeet dat de regeling een maximum op het salaris heeft staan van € 35.000. Van dit salaris 

wordt een franchise gehaald en wat resteert is een pensioengrondslag, het inkomen waarover 

pensioen wordt opgebouwd. Tezamen met een laag opbouwpercentage resulteert dit in een 

basispensioen die elke deelnemer binnen SPF opbouwt. Dit basispensioen betekent dat je uiteindelijk 

op pensioendatum het niet alleen met je SPF-pensioen moet doen. De regeling biedt nu voldoende 

ruimte om zelf aanvullende zaken te regelen. 

 

In de chat wordt  aangegeven door de heer Van Pommeren (bestuurslid SPF) dat de premie voor 

fysiotherapeuten in loondienst na de verhoging uitkomt op 15,44% (met partner). Een van de andere 

leden geeft daarop ter vergelijking aan dat PFZW een premie heft van 25% voor komend jaar.  

Dat de bijdrage is gemaximeerd is volgens de huidige afspraken. In de toekomst , wanneer over 

gegaan wordt naar een nieuwe pensioenregeling is er een nieuwe kans om nieuwe afspraken te 

maken. 

Wil je in de buurt komen van een volwaardig pensioen, dan moet je ongeveer 

een dag in de week werken voor je pensioen. Wij als fysiotherapeuten hebben met elkaar binnen DPF 

andere afspraken gemaakt. In het verleden hebben we kort een basisPlus regeling gekend. Deze 

mensen bouwen een hoger pensioen op, maar hun premie is dus ook hoger. Er was geen draagvlak  

voor de BasisPlus regeling onder onze collega's, dus we kennen nu weer de basisregeling. Het is aan 

iedereen zelf om aanvullende financiële maatregelen te treffen.  

 

SPF is geen slecht pensioenfonds, dat zegt niet alleen het bestuur van SPF, maar dat zeggen ook 

externen. De regeling heeft als een van de weinige pensioenregelingen een onvoorwaardelijke 



 
 

 

 
 pagina 11|13 

 
 

indexatie van 2%. Om een vergelijk te maken ABP en PFZW indexeren al jaren niet, daar wordt dus 

niet eens de inflatie goed gemaakt. 

 

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen 

De vereniging van beleggers in duurzame ontwikkelen kijken jaarlijks naar de 50 grootste 

pensioenfondsen hoe zij het doen qua duurzaam beleggen. ABP en PFZW staan al jaren op de 

plaatsen één en twee. Dit zijn ook veel grotere fondsen die meer middelen en mogelijkheden hebben 

door hun omvang.   

In de chat wordt gevraagd of het niet voor de hand ligt om te fuseren met bijvoorbeeld andere 

paramedische beroepsgroepen. Aangegeven wordt dat fuseren inderdaad wordt bekeken, maar omdat 

regelingen nog al eens van elkaar afwijken, is dat op dit moment nog niet voordelig. Het 

pensioenakkoord biedt hier mogelijkheden, dus het wordt zeker in de gaten gehouden als optie voor 

de toekomst. 

 

SPF is dit jaar 11 plaatsen omhoog gegaan en staat nu op plaats 19 van de ranglijst in het kader van 

maatschappelijk verantwoord beleggen. SPF belegd op basis van hetgeen de deelnemers aangeven 

belangrijk te vinden. Die wensen worden op hoofdlijnen meegenomen bij het beleggen. In eerste 

instantie vonden deelnemers het prima wanneer belegd werd in duurzame ontwikkelingen mits het hen 

maar geen geld zou kosten.  

 

De meningen zijn opgeschoven, we zitten midden in de ontwikkeling en via deze progressie zien we 

dit terug op de ranglijst. 

 

Diversiteit 

SPF is genomineerd als fonds voor haar diversiteitsbeleid. Onlangs zijn weer twee jonge vrouwen 

toegetreden tot het bestuur. Een is inmiddels begonnen en de andere start in februari. 

 

Pensioenakkoord 

Mevrouw Van den Heuvel geeft aan dat afgelopen jaar is gewerkt aan de uitwerking van het 

Pensioenakkoord. Uiteindelijk moeten alle fondsen uiterlijk op 1 januari 2026 over op het nieuwe 

stelsel. Het pensioenakkoord biedt twee contracten waaruit gekozen kan worden. Deze contracten 

verschillen echter niet heel veel van elkaar. 

 

Op hoofdlijnen wordt aangegeven dat over gegaan wordt naar een premieregeling, dit ongeacht de 

keuze voor welk contract. De premie is hierbij leidend in plaats van de uiteindelijke 

pensioenaanspraken. In het huidige systeem zijn de pensioenaanspraken leidend, er wordt een 

belofte gedaan voor de pensioenaanspraken en hiervoor betaalt men premie. Er geldt een bepaald 

aantal regels, waardoor alleen in een uiterste remedie aan die belofte getornd kan worden. 

 

Een voorbeeld wordt gegeven.  

De belofte wordt gedaan om op lange termijn (20 jaar) €100 te betalen. Hiervoor moet je dan nu €55 

wegzetten tegen 3% rente. Echter doordat er sprake is van rentedalingen kun je het niet wegzetten 

tegen 3%, maar tegen een lager percentage. Je moet nu meer geld inleggen om uiteindelijk die €100 
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te kunnen betalen. SPF heeft veel geld in kas, omdat ze “de belofte” volgens de geldende rekenregels 

tegen een lage rente moet gaan waarmaken. 

 

In de nieuwe regeling wordt dus overgegaan naar een ander systeem. De premie wordt op een soort 

persoonlijke pensioenrekening gezet en SPF gaat die beleggen. Op die manier groeit jouw kapitaal. 

Van dit pensioenkapitaal moet je straks op pensioendatum je pensioenuitkering gaan ontvangen. 

Belangrijk is dat je voldoende premie inlegt om straks je pensioenuitkeringen te kunnen ontvangen. 

Voor de overgang naar dit nieuwe systeem is tijd nodig. SPF wil op zo’n eerlijk mogelijke wijze straks 

overstappen naar het nieuwe systeem. Dat wil zeggen dat de huidige “kapitaalpot”, die staat voor “de 

belofte” over gezet moet worden naar persoonlijke pensioenrekeningen. Om die reden is het belangrijk 

nu de “scheefgroei” recht te trekken, zodat iedereen het juiste kapitaal krijgt. 

In het nieuwe stelsel ziet iedereen zijn eigen kapitaal. De gevolgen zie je direct in je kapitaal en 

daarmee je uiteindelijke pensioen. Er vinden geen vertragingen in effecten en/of middelingen van 

effecten meer plaats.  

 

Herhaald wordt dat SPF de regeling uitvoert, maar dat DPF de inhoud van de regeling betaalt. In de 

overgang naar het nieuwe pensioenstelsel wordt een heel traject doorlopen. SPF en DPF trekken 

hierbij samen op. Samen met het verantwoordingsorgaan van SPF vindt een oriëntatie plaats hoe 

alles uit gaat pakken. 

 

Minister Koolmees heeft nog niet alles ten aanzien van de nieuwe pensioenakkoord uitgezocht en 

vastgelegd. Medio december vindt nog een raadpleging plaats. Hierna moet een en ander worden 

uitgewerkt in wetgeving en voor je het weet is het al zomer 2021. Tussentijds zit SPF en DPF niet stil. 

Gekeken wordt hoe de achterban het beste bevraagd kan worden op wat zij willen behouden in de 

regeling, waar ze afscheid van wil nemen en welke nieuwe mogelijkheden ze er bij willen hebben. 

Op die manier wordt er geprobeerd een door iedereen gedragen regeling te krijgen. 

 

Aangegeven wordt dat de intentie is dat alle rechten overgaan naar het nieuwe systeem, dus ook die 

van de gewezen deelnemers en de gepensioneerden. Dit heet “invaren”. Het is aan SPF om uit te 

zoeken of ze het invaren op “evenwichtige wijze” kan laten plaatsvinden. Als dat zo is zal men 

daadwerkelijk alle rechten gaan invaren. 

 

Pensioen is duur geworden door de lage rente. De scheefstand die er nu is probeert SPF te 

corrigeren, zodat straks op evenwichtige wijze kan worden ingevaren. Over of er ook gekort moet 

worden is nu geen uitspraak te doen. Er zijn nog veel zaken die uitgezocht moeten worden en alles 

moet op zorgvuldige wijze plaatsvinden. 

 

Informatie en vragen 

Veel  informatie over de ontwikkelingen rondom het pensioenakkoord is te vinden in  de media.  Maar 

lees ook  onze nieuwsbrieven en kijk op de website. En heb je vragen? Stel ze, mail je vragen naar 

ons. Alle gestelde vragen worden beantwoord.  

Gedurende de AV zijn in de chat zo veel mogelijk vragen beantwoord, mocht jouw vraag nog niet zijn 

beantwoord, laat het weten en dan beantwoorden we deze alsnog zo spoedig mogelijk. 
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Gevraagd wordt of het juist is dat niet-leden geen stemrecht hebben. Er is hier sprake van een 

vereniging.  Ben je geen lid van de vereniging (DPF in deze), dan heb je geen zeggenschap. 

Als lid van DPF heb je wel invloed. Bij de opzet van de pensioenregeling ligt de basis bij DPF. Wil je 

meepraten, wordt dan  lid van DPF! 

Juist gezien de toekomst is het belangrijk voor iedereen om mee te praten om te komen tot een voor 

iedereen gedragen pensioenregeling. 

 

Als laatste wordt nog opgemerkt dat de presentatie cq het interview met mevrouw Van den Heuvel 

(agendapunt 10) als video op de website wordt geplaatst. Op die manier kan iedereen de uitleg nog 

eens rustig bekijken. 

 

11. Rondvraag en sluiting 

 Nogmaals wordt aangegeven dat DPF (dat zijn dus alle leden van DPF) de inhoud van de 

pensioenregeling bepalen. SPF voert vervolgens de regeling uit. Wil je  meepraten en beslissen over 

de inhoud van jouw pensioenregeling, dan dien je lid te zijn of worden van DPF. 

 

Er zijn verder geen vragen meer. Enkele leden geven aan dat deze digitale AV goed bevalt en spreken 

de wens uit om de volgende AV weer digitaal te laten plaatsvinden. 

 

De heer Poen dankt de aanwezigen en sluit om 21.15 uur de vergadering. 

 


