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Op 20 september 2006 is de Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen opgericht, DPD. De 
deelnemersvereniging zorgt ervoor dat het draagvlak voor onze beroepspensioenregeling formeel meetbaar is. 
Verder draagt DPD bij aan een directere betrokkenheid van de beroepsgroep bij de besluitvorming over de 
pensioenregeling.

Voor u ligt het eerste jaarverslag van de vereniging. Het boekjaar 2007 heeft in het teken gestaan van het verder 
invulling geven aan de taakstelling. Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste bestuursbesluiten.

Bestuur
Het bestuur van de vereniging bestaat sinds de oprichting uit:
• Mevrouw S.M. Nab, benoemd bij oprichting per 20 september 2006 als voorzitter, bekrachtigd door de 

Algemene Vergadering per 15 mei 2007, aftredend in de jaarvergadering van de Algemene Vergadering in 

2011;

• Mevrouw C. Karens, benoemd bij oprichting per 20 september 2006 als secretaris, bekrachtigd door de 

Algemene Vergadering per 15 mei 2007, aftredend per in de jaarvergadering van de Algemene Vergadering 

in 2010;

• De heer H. Vrieselaar, benoemd bij oprichting per 20 september 2006 als penningmeester, bekrachtigd door 

de Algemene Vergadering per 15 mei 2007, aftredend in de jaarvergadering van de Algemene Vergadering 

in 2009;

• De heer P.J. van der Werf, benoemd bij oprichting per 20 september 2006 als bestuurslid, bekrachtigd door 

de Algemene Vergadering per 15 mei 2007, aftredend in de jaarvergadering van de Algemene Vergadering 

in 2008;

• De heer A.J.G. den Hertog, benoemd door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde 

per 5 december 2006, bekrachtigd door de Algemene Vergadering per 15 mei 2007, aftredend in de 

jaarvergadering van de Algemene Vergadering in 2011;

Het bestuur vindt het van belang de deskundigheid te bevorderen. Onderdeel daarvan is het bijwonen van 
verdiepingsdagen van de pensioenkoepel UvB. In 2008 heeft het bestuur op 25 januari een verdiepingsdag 
bijgewoond. 

Het bestuur heeft in het boekjaar vier keer vergaderd. Tijdens deze vergaderingen zijn onder andere 
voorbereidende besluiten genomen voor de Algemene Ledenvergadering van 15 mei 2007.

Overeenkomsten
Op 21 september 2007 heeft het bestuur een overeenkomst met Interpolis Pensioenbeheer B.V. gesloten. In 
deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over het beheer van de vereniging. Dit betreft de ledenadministratie, 
facturering, bestuursondersteuning, bestuursbegeleiding en secretariaatsvoering. De incasso van de contributie 
heeft DPD uitbesteed aan Groep Gerechtsdeurwaarders Nederland (GGn). De Algemene Ledenvergadering heeft 
op 15 mei 2007 besloten de contributie voor 2007 en 2008 vast te stellen op € 17,50. Betaling van de 
verschuldigde jaarcontributie geschiedt door middel van automatische incasso, tenzij een lid daartegen ernstig 
bezwaar heeft, dan dient het lid de verschuldigde contributie per overboeking over te maken.

Het bestuur heeft besloten geen kascommissie in te stellen maar een overeenkomst aan te gaan met PwC als 
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certificerend accountant.

Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen (SPD)
Verantwoordingsorgaan
In het kader van de Pension Fund Governance, of “Goed Pensioenfonds Bestuur” moeten besturen van 
pensioenfondsen verantwoording afleggen aan een orgaan dat alle belanghebbenden van het fonds 
vertegenwoordigt. Belanghebbenden van het pensioenfonds zijn de actieve deelnemers, de slapers en de 
gepensioneerden. In de Wet verplichte Beroepspensioenregeling is bepaald dat de vereniging als 
verantwoordingsorgaan jegens het pensioenfonds optreedt. De Algemene Ledenvergadering stemde in met het 
voorstel om het bestuur DPD zitting te laten nemen in het verantwoordingsorgaan SPD. Omdat één bestuurslid 
als pensioengerechtigde verbonden is aan het pensioenfonds is aan de voorwaarde voldaan dat in het 
verantwoordingsorgaan een gepensioneerde zitting heeft. Het verantwoordingsorgaan is in januari 2008 met haar 
werkzaamheden begonnen.

Wijziging Verplichtstelling
In de pensioenregeling is de pensioenleeftijd van 60 naar 65 jaar gewijzigd. Dit heeft een wijziging van de 
verplichtstelling van Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen tot gevolg. In december 2007 heeft het bestuur 
inzake deze wijziging nadere informatie met betrekking tot de representativiteit gezonden aan het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit was in het kader van de Regeling verplichtstelling 
beroepspensioenregeling. In de Staatscourant d.d. 26 februari 2008, nr. 40 is naar aanleiding hiervan de 
gewijzigde verplichtstelling gepubliceerd.

Ledenaantal DPD
Na de oprichting van DPD in 2006 zijn de actieve, gewezen en gepensioneerde deelnemers die onder de 
verplichtstelling van Pensioenfonds voor Dierenartsen 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 SPD lid zijn van de vereniging tenzij sprake is van een schriftelijke afmelding. 1196 leden hebben 
zich afgemeld. Aan iedereen die zich niet heeft afgemeld is in september 2007 een factuur gestuurd. Totaal zijn 
er 3586 facturen verstuurd. Begin november is een herinnering gestuurd. Uiteindelijk heeft dit geleid tot 3214 
betalingen. Alleen betalende leden tellen mee voor het draagvlak. DPD heeft dus 3214 leden in 2007. Een 
nadere uitsplitsing van de betalingen is weergegeven in onderstaande tabel. 

Status SPD Facturen DPD-lid Niet betaald
- loondienst 715  650 65
- zelfstandig 1740 1578 162
Totaal Actief 2455 2228 227
Slapers 588 426 162
Gepensioneerd 543 560 -/-171

Totalen 3586 3214 372

  
1 Er zijn 17 gepensioneerden bijgekomen tussen het moment van versturen van de facturen en het afronden van de betalingen. 

Die worden dubbel geteld als het ware. Daarom staat er in de tabel -17. Het getal is van 543 facturen naar 560 betalingen 

gegaan bij de gepensioneerden. Daarom eindigt het aantal betalingen Gepensioneerd in totaal 17 betalingen te hoog.
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Onderstaand overzicht geeft aan hoeveel leden de vereniging heeft na de facturatieronde 2007, onderscheiden 
naar leden in loondienst en zelfstandigen. Daarnaast is het onderscheid gemaakt naar de status die een lid heeft 
bij het pensioenfonds: actief, slapend of gepensioneerd.. De representativiteit wordt bekeken aan de hand van de 
actieve deelnemers. 

Status SPD per 
31 december 
2007

Loondienst/
zelfstandig

Totaal 
Ledenaantal 

DPD

Totaal 
Deelnemersaantal

SPD

Percentage 
lid DPD

Actief Loondienst 650 1.046 62,14%
Zelfstandigen 1.578 1.937 81,47%

Totaal actief 2.228 2.983 74,69%

Slapend 426 1.071 39,78%

Gepensioneerd2 560 727 77,03%

Totaal 3.214 4.781 67,22%

Utrecht, 16 september 2008

Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen
Het bestuur

  
2 Hierin zijn niet opgenomen gerechtigden tot (bijzonder) partner- en wezenpensioen. Hierdoor wijkt dit aantal af van het aantal 

gepensioneerden zoals genoemd in het jaarverslag van SPD.


