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Geachte ,
U neemt deel aan de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen (SPD). Elk jaar
berekenen wij uw premie en pensioenopbouw op basis van uw beroepsinkomen en deeltijdpercentage.
Wij vragen u opgave te doen van uw beroepsinkomen en deeltijdpercentage voor 2017
U ontvangt bij deze brief het ‘Formulier Inkomensopgave 2017’ met toelichting. Gebruikt u het formulier om
uw opgave te doen. Lees de toelichting zorgvuldig door.
Stuurt u het ‘Formulier Inkomensopgave 2017’ voor 1 maart 2017 ingevuld en ondertekend aan ons terug.
Is uw beroepsinkomen lager dan € 56.611 of werkt u in deeltijd? Dan bent u verplicht het ‘Formulier
Inkomensopgave 2017’ op te sturen.

Werkt u in 2017 in loondienst of bent u DGA?
Dan moet u opgave doen van uw beroepsinkomen en deeltijdpercentage van 2017.
Werkt u in 2017 als waarnemer in loondienst?
Dan heeft u waarschijnlijk een onregelmatig arbeidspatroon van kortstondige loondienstverbanden bij
verschillende werkgevers. Geeft u dan voor 2017 een schatting door van uw beroepsinkomen en
deeltijdpercentage. Na afloop van het jaar vragen we een definitieve opgave op. We maken dan een
eindafrekening.
Heeft u tegelijkertijd meerdere werkgevers?
U moet per werkgever een Formulier inkomensopgave insturen. Stuurt u wel alle formulieren tegelijk naar
ons toe. Houdt hier ook altijd rekening mee als u een wijziging in de loop van het jaar aan ons doorgeeft.

pagina

datum

deelnemersnummer

2

30 december 2016

80010.

Werkt u in 2017 als zelfstandige of als zelfstandig waarnemer?
Uw beroepsinkomen voor 2017 wordt vastgesteld op basis van uw ‘winst of resultaat’ van 2014. In de
toelichting op het formulier leest u de precieze omschrijving. Bent u ten opzichte van 2014 minder gaan
werken? Dan houden we daar bij de vaststelling van uw beroepsinkomen rekening mee.
Bent u na 2014 gestart als zelfstandige of als zelfstandig waarnemer? Maak dan een schatting van uw
beroepsinkomen en deeltijdpercentage van 2017.
Zorg voor de juiste ondertekening of stuur de juiste gegevens mee
Onderteken het formulier altijd zelf.
Werkt u in loondienst? Laat dan het formulier ook door uw werkgever ondertekenen.
Werkt u als zelfstandige? Laat dan het formulier ook door uw accountant of financieel adviseur
ondertekenen. Heeft u geen accountant of financieel adviseur? Stuur dan een kopie mee van:
-

uw aangifte inkomstenbelasting 2014,

-

en uw definitieve aanslag inkomstenbelasting 2014,

-

en een bewijs van de ten laste van de winst gebrachte pensioenpremie.

Heeft u nog vragen?
Informatie over de pensioenregeling vindt u op onze website: www.pensioenfondsdierenartsen.nl. Heeft u
na het doornemen van deze informatie nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op. Ons
telefoonnummer is (013) 462 35 18. Ons e-mailadres is spd@achmea.nl.
Met vriendelijke groet,
Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen
Bijlagen:
•

Formulier Inkomensopgave 2017

•

Toelichting Inkomensopgave 2017

