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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 jaarverslag 2008 van de vereniging. Het boekjaar 2008 heeft in het teken gestaan van het verder 

invulling geven aan de taakstelling.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

• Mevrouw S.M. Nab, voorzitter, aftredend in de Algemene Leden Vergadering in 2011;

• Mevrouw C. Karens, secretaris, aftredend in de Algemene Leden Vergadering in 2010;

• De heer H. Vrieselaar, penningmeester, aftredend in de Algemene Leden Vergadering in 2009;

• De heer P.J. van der Werf, herbenoemd voor een tweede zittingsperiode in de Algemene Vergadering van 

25 november 2008, aftredend in de Algemene Leden Vergadering in 2012;

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

aftredend in de Algemene Leden Vergadering in 2011;

Deskundigheid

Het bestuur vindt het van belang de deskundigheid te bevorderen. Onderdeel daarvan is het bijwonen van 

verdiepingsdagen van de pensioenkoepel Unie van Beroepspensioenfondsen (UvB). In 2008 heeft het bestuur op 

25 januari 2008 een verdiepingsdag bijgewoond. 

Vergaderingen

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

voorbereidende besluiten genomen voor de Algemene Ledenvergadering van 25 november 2008. Daarnaast is 

men twee keer bijeengeweest met (een delegatie van) Interpolis. 

Tijdens de eerste bijeenkomst waren er 3 beroepsverenigingen ( fysiotherapeuten, verloskundigen en 

dierenartsen) uitgenodigd door Interpolis om te praten over de matige bestuursondersteuning door Interpolis. 

Tijdens de tweede bijeenkomst is er  met Interpolis gesproken over wensen van DPD voor een contract voor 

2009. 

Overeenkomsten

In september 2008 is het contract tussen DPD en Interpolis door Interpolis opgezegd. Op 1 januari 2009 is er nog 

geen nieuw contract afgesloten.

De incasso van de contributie heeft DPD uitbesteed aan Groep Gerechtsdeurwaarders Nederland (GGN). Er is 

een nieuw contract met GGN afgesloten voor het innen van de contributie in 2009 en volgende jaren.  

Het bestuur heeft besloten geen kascommissie in te stellen maar een overeenkomst aan te gaan met 

PricewaterhouseCoopers (PWC) als certificerend accountant. Het financieel jaarverslag wordt gemaakt door het 

DPD bestuur en vervolgens gecontroleerd door de accountant van PWC.

Contributie-inning

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 november 2008 is besloten de contributie voor 2009 te 

handhaven op € 17,50. De financiële positie van DPD laat dit toe.
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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.



3/4

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 van SPD lid zijn van de vereniging tenzij sprake is van een schriftelijke afmelding. 

In juni 2008 is de contributie-inning voor 2008 gestart. Vervolgens heeft in 2008 nog een schriftelijke 

herinneringsronde plaatsgevonden. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in 3.044 betalende leden. 

Alleen betalende leden tellen mee voor het draagvlak. DPD heeft dus 3.044 leden in 2008.

In onderstaand overzicht is het verloop van het ledenaantal weergegeven.

Status SPD Facturen DPD-lid Niet betaald
- loondienst  650  602 48
- zelfstandig 1.578 1.511 67
Totaal Actief 2.228 2.113 115
Slapers  426  377 49
Gepensioneerd  560  546 14
Totalen  3.214 (-33)

1
 3.036 (+8)

2
 178 (-41)

3

Representativiteit

Onderstaand overzicht geeft aan hoeveel leden de vereniging heeft per 3 oktober 2008, 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. Het ledenaantal is gerelateerd aan het deelnemersaantal 

van het pensioenfonds per 03 oktober 2008. De representativiteit wordt bekeken aan de hand van de actieve 

deelnemers. Daar blijkt dat 55,43% van de dierenartsen in loondienst lid zijn van de vereniging. Bij de 

zelfstandigen ligt dat percentage op 78,33%.  

Dalend ledenaantal 

In september 2007 zijn er afspraken gemaakt met Interpolis over het aanschrijven van nieuwe leden.  

Bij de start van de facturatie ronde in juni 2008 bleek dat  Interpolis zich niet aan deze afspraak had gehouden.  

Geen enkele nieuwe deelnemer van SPD heeft  in 2007 informatie over DPD ontvangen.

In 2008 zijn er zodoende 207 nieuwe deelnemers van het pensioenfonds aangeschreven door DPD. Als ze zich 

niet afmelden, dan ontvangen ze in 2009 een nota. De verwachting is dat in 2009 met name het percentage leden 

in loondienst zal stijgen. 

Het totale aantal deelnemers van SPD is met 93 toegenomen ten opzichte van 31/12/07. 

  
1

In 2007 had DPD 3.214 betalende leden. Er zijn 33 opzeggingen geweest, zodat er in 2008 3.181 facturen zijn verstuurd. 

Aangezien we dat getal niet hebben laten uitsplitsen is in de tabel gebruik gemaakt van de splitsing uit 2007.
2

Deze uitsplitsing is gemaakt op 3 oktober 2008 voor de Algemene Ledenvergadering op 25 november 2008. Daarna hebben 

er nog 8 leden betaald.
3

Er hebben 137 leden niet betaald in 2008. Deze kolom dient dus gecorrigeerd te worden voor de opzeggingen en de 8 laatste 

betalingen.
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Status SPD per 

3 oktober 2008

Loondienst/

zelfstandig

Totaal 

Ledenaantal 

DPD

Totaal 

Deelnemersaantal

SPD

Percentage 

lid DPD

Actief Loondienst 602 1.086 (+40) 55,43%

Zelfstandigen 1.511 1.929  (- 8) 78,33%

Totaal actief 2.133 3.015 (+32) 70,08%

Slapend 377 1.103 (+32) 34,18%

Gepensioneerd
4

546 756 (+29) 72,22%

Totaal 3.036 4.874 (+93) 62,29%

Visie

Draagvlak voor de regeling blijft van groot belang. Middels de nieuwsbrieven, die naar alle deelnemers van het 

pensioenfonds worden gestuurd, zorgt de vereniging ervoor dat zij in beeld blijft bij deelnemers. Verder heeft het 

bestuur besloten in 2009 extra aandacht te besteden aan het draagvlak en wenst men extra acties op te zetten 

om deze te vergroten. Begin 2013 dient het draagvlak voor de pensioenregeling weer aangetoond te worden door 

DPD.

In 2008 is er een geschil ontstaan tussen DPD en Interpolis over de nota van 2007. In september 2008 zijn ook 

de onderhandelingen gestart over verdere uitvoering van het beheer door Interpolis in 2009 . Ultimo 2008 waren 

het geschil en de contractsonderhandelingen nog niet afgerond.

Utrecht, 1 september 2009

Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen

Het bestuur

  
4 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.


