Bestuursverslag DPD 2015
Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft 6 x vergaderd. In 2015 heeft het bestuur 2 x overleg gehad met
het bestuur van SPD. Beide besturen zijn daarnaast nog 1 dag bij elkaar geweest
voor het formuleren van de visie en missie van ons pensioenfonds.
Een afvaardiging van het bestuur heeft 4 x overleg gehad met de
deelnemersverenigingen DPF (fysiotherapeuten) en DPV (verloskundigen),
waarvan 1 x met fondsbestuurders.
In november is de ALV gehouden.
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Acties om draagvlak te verhogen
In 2015 heeft opting out plaats gemaakt voor opting in. Dat betekent dat elke
deelnemer aan het fonds zich actief moet aanmelden voor de
deelnemersvereniging. Om ervoor te zorgen dat nieuwe deelnemers zich blijven
aanmelden bij DPD, heeft het bestuur een aantal acties ondernomen:
1.Kort na de introductie van de opting in, een belactie naar nieuwe leden om deze
nieuwe manier van aanmelden en het belang van het lidmaatschap van DPD
onder de aandacht te brengen.
2.De gezamenlijke website van DPD en SPD is van start gegaan, welke ook
inhoudelijk een update heeft gekregen.
3.Geïntegreerde communicatie naar deelnemers van SPD en leden van DPD vanuit
een gezamenlijke communicatiecommissie.
4.Een eenvoudige en digitale manier van aanmelden via de gezamenlijke website
van DPD en SPD.
5.Uitwisseling van ervaringen met andere deelnemersverenigingen.
6.De contributie verlaagt naar 0 (nul) euro.

Ledenadministratie
In 2015 is de ledenadministratie van DPD ondergebracht bij Syntrus Achmea, de
uitvoerder van onze pensioenregeling. Hierdoor werd het digitaal aanmelden via
de website mogelijk gemaakt. Het bestuur heeft afscheid genomen van GGN. De
samenwerking met GGN leverde veel problemen op en nu besloten is de
contributie te verlagen naar nul euro, is het ook mogelijk de samenwerking met
GGN stop te zetten. Bovendien heeft Syntrus Achmea een acceptabele offerte
neergelegd en kan de draagvlaktoets eenvoudig uitgevoerd worden.
Verder heeft het bestuur in 2015 besloten gebruik te maken van
bestuursondersteuning door Syntrus Achmea. Doordat het bestuur nu volledig
gewisseld is, is ook veel kennis verloren gegaan. Hier moeten we als bestuur op
inspelen en het gebruik van bestuursondersteuning is daar één van.
De communicatie met SPD is in 2015 geïntensiveerd. Ook de gezamenlijke
communicatiecommissie gaat steeds beter functioneren. DPD wordt bij elke vorm
van communicatie vanaf het begin betrokken en heeft ook een actieve inbreng.
Dit wordt door DPD als positief ervaren.
Overleg met andere deelnemersverenigingen
Het bestuur heeft contact gezocht met de deelnemersverenigingen DPF en DPV. In
eerste instantie om ervaringen uit te wisselen en om van elkaar te leren. Maar ook
om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om in de toekomst gezamenlijk acties
te ondernemen, met name op het gebied van de communicatie. Dit gezamenlijke
overleg heeft ertoe geleid dat de digitale aanmelding via de website is verbeterd.
Contributie
De al jaren geldende contributie van € 10,- is niet kostendekkend. In het kader van
het draagvlak wil het bestuur zo weinig mogelijk drempels opwerpen om lid te
worden. Bovendien zijn de kosten voor het innen van de contributie in verhouding
zeer hoog. Doordat per 1 januari 2015 nieuwe leden zich actief moeten
aanmelden, is het betalen van contributie om aan te tonen dat men instemt met
de pensioenregeling, niet meer noodzakelijk. Daarom doet het bestuur het
voorstel om de contributie 2016 te verlagen naar nul euro en heeft aan SPD
gevraagd om borg te staan voor de gemaakte kosten. DPD is eigenaar van de
pensioenregeling en gaat over de inhoud. De inspanningen en gemaakte kosten
hiervoor komen alle deelnemers ten goede. Daarmee is de vraag aan SPD te
rechtvaardigen. Het SPD bestuur gaat akkoord met dit verzoek. Ook de andere

deelnemersverenigingen DPF en DPV hanteren een contributie van nul euro en
SPD heeft dit voorstel juridisch gecheckt. De ALV heeft het voorstel om de
contributie te verlagen naar 0 (nul) euro, aangenomen.
Bestuurswisseling
Saskia Nab en Arjan den Hertog hebben als respectievelijk voorzitter en
penningmeester het bestuur verlaten. Carolien Buck is benoemd als nieuw
bestuurslid en gaat namens de KNMvD Arjan opvolgen. René Baltussen, vorig jaar
al benoemd als aspirant bestuurslid, volgt Saskia op en neemt ook het secretariaat
over. Focko Zwanenburg wordt de nieuwe penningmeester en Bob van der
Heijden de nieuwe voorzitter.
Aan het einde van het verslagjaar is de samenstelling van het bestuur als volgt:

Bob van der Heijden (voorzitter)
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René Baltussen (secretaris)

10 nov 2015

Focko Zwanenburg (penningmeester)

11 nov 2014

Tjebbe Hepkema (namens
gepensioneerden)
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aftredend
nov 2017 (1e
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nov 2016 (1e
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nov 2019 (1e
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De blik vooruit
In het jaar 2015 heeft het bestuur van DPD zich in belangrijke mate
beziggehouden met de aankondiging van de staatssecretaris van SZW in de
Staatscourant van 5 maart 2015, dat de verhouding tussen zelfstandigen en
dierenartsen in loondienst niet meer voldoet aan de wettelijke eisen (minimaal
55% zelfstandigen). Het gevolg hiervan is dat de staatssecretaris mogelijk de
verplichtstelling voor dierenartsen in loondienst kan intrekken en is daarmee een
bedreiging voor het voortbestaan van onze pensioenregeling in de huidige opzet.
Ook andere beroepspensioenfondsen kennen een niet meer toereikende
verhouding. Samen met andere beroepspensioenfondsen en de Pensioenfederatie
heeft SPD/DPD deze problematiek voorgelegd aan de staatssecretaris en politieke

partijen. Dit heeft ertoe geleid dat kamerlid Vermeij (PvdA) hierover Kamervragen
heeft gesteld aan de staatssecretaris. In de beantwoording van deze vragen acht
de staatssecretaris het onwenselijk dat als gevolg van veranderde
omstandigheden op de arbeidsmarkt, beroepsgenoten in loondienst wegens het
niet voldoen aan de verhoudingsvereiste, buiten de werking van de
beroepspensioenregeling geplaatst worden. Hiermee is de representativiteitseis
voor onze regeling van tafel.
Nu de representativiteitseis van tafel is, kan het bestuur zich weer volledig richten
op het draagvlak van onze pensioenregeling. Met name bij de dierenartsen in
loondienst ligt het draagvlak maar net boven de wettelijke grens. Nieuwe wegen
zullen gevonden moeten worden om voldoende draagvlak te behouden. In
samenwerking met SPD, andere beroepspensioenverenigingen en eventueel
andere externe partijen gaat het bestuur op zoek naar kansen om de regeling zo
aantrekkelijk mogelijk te maken, welke behoeftes leven er bij de leden en hoe kan
de vereniging zich nog duidelijker profileren. Het betreft hier tenslotte de
toekomst van onze pensioenregeling.

