Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen, Postbus 90170, 5000 LM Tilburg
Telefoon: (013) 462 35 18, E-mail: spd@achmea.nl
Website: pensioenfondsdierenartsen.nl
Bank: NL57 ABNA 0455 3116 17
....................................................................

Postbus 90170, 5000 LM Tilburg

deelnemerberoepsinkomen
Controleer alle gegevens zorgvuldig
Formuliergegevens
gerealiseerd
2016
naam ___________________________________
relatienummer ___________________________________
deelnemernummer

___________________________________

Lees de toelichting zorgvuldig door. U vindt de toelichting op de achterkant
van dit formulier. Als u het formulier niet instuurt, gaan wij er van uit dat uw

Beroepsinkomen 2016

totale beroepsinkomen € 56.409 of meer bedroeg in 2016.

Beroepsinkomen uit loondienst 2016

€

+
%

Deeltijdpercentage 2016

Periode waarin u werkzaam was

Geeft u hieronder op in welke periode u werkzaam was.

van ___ - ___ - 2016

Ondertekening deelnemer

t/m

___ - ___ - 2016

Ondergetekende verklaart dat deze opgave juist en volledig is.

plaats ______________________________________________________________________

-

datum

-

handtekening ____________________________________________

Ik ben voor vragen te bereiken op
telefoonnummer of per e-mail:
checklist Ga na of u het formulier volledig heeft ingevuld

O
O
O

Beroepsinkomen en deeltijdpercentage ingevuld?
Ondertekening deelnemer?
Kopie jaaropgave(n) 2016 meegestuurd?

retourneren Stuur het formulier naar ons toe. U vindt onze contactgegevens in de toelichting.

Toelichting op het formulier gerealiseerd beroepsinkomen 2016
U was in 2016 werkzaam als waarnemer in loondienst. Uw beroepsinkomen, en daarmee de premie, was gebaseerd op
een schatting.
Met dit formulier doet u opgave van uw gerealiseerd beroepsinkomen over 2016. Op basis van deze opgave stellen wij de
premie definitief vast over 2016.

Stuur een kopie van uw jaaropgave(n) 2016 mee
Als u in 2016 in loondienst werkzaam was als dierenarts in de vrijgevestigde praktijk, stuurt u dan een kopie van uw
jaaropgave(n) 2016 mee. Een jaaropgave van een werkgever die bijvoorbeeld is aangesloten bij pensioenfonds ABP moet
u dus niet meesturen. Uw totale beroepsinkomen is bepalend voor de hoogte van de premie.
Beroepsinkomen 2016
Voor de dierenarts in loondienst is het beroepsinkomen gelijk aan het overeengekomen bruto jaarsalaris, inclusief
vakantiegeld en de vaste vergoeding voor avond-, nacht- en weekenddiensten.
Deeltijdpercentage
Het deeltijdpercentage is het contractueel overeengekomen aantal werkuren per week uitgedrukt in een percentage van
het bij de werkgever gebruikelijke maximum aantal werkuren per week (maximaal 40). Stel, het bij de werkgever
gebruikelijke maximum aantal uren is 40 en u werkt 32 uur per week. Uw deeltijdpercentage is dan 80%.
Op het formulier moet u uw totale deeltijdpercentage vermelden.

Retouradres
Stuurt u het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar:
Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen
Antwoordnummer 70002
5000 WV TILBURG

