Welkom bij SPD
U werkt net (of opnieuw) als dierenarts in loondienst of u bent onlangs een eigen
praktijk gestart. Een goed moment om stil te staan bij uw pensioen. Als u straks
met pensioen gaat, wilt u immers graag op dezelfde voet verder leven. Dat kan
met een pensioenregeling, gekozen door de doelgroep waarmee u pensioen opbouwt voor de toekomst.

De Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen
(SPD) heeft een goede regeling om voor uw
pensioen te sparen. De regeling voorziet in een
basisaanvulling op uw AOW-uitkering en in een
inkomen voor uw (eventuele) partner en kinderen
als u overlijdt. Ook kunt u individueel kiezen voor
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(gedeeltelijke) premievrije pensioenopbouw
bij arbeidsongeschiktheid. In deze introductiebrochure leest u meer over deze pensioenregeling.
Verder vertellen we u kort hoe ons pensioenfonds
is georganiseerd en wat voor u op dit moment
belangrijk is om over uw pensioen te weten.

Wat betekent deelname aan de SPD - regeling voor u?
Deelname is verplicht
Als u in Nederland werkt als praktiserend dierenarts, of dat nu in loondienst is of als zelfstandige,
en u bent nog geen 65 jaar, bent u wettelijk
verplicht deel te nemen aan de beroepspensioenregeling voor dierenartsen. Ook als u in het buitenland woont, maar in Nederland als practicus werkt,
is deelname verplicht. Ook als u zelf ergens anders
een pensioenvoorziening hebt afgesloten. Dit geldt
ook als u tijdelijk waarneemt of parttime werkt,
uitzend- of oproepkracht bent.

U betaalt pensioenpremie.
Wat gebeurt daarmee?
Met de pensioenpremie die u betaalt, bouwt u
pensioen op. Het grootste deel van de premie die u
betaalt, wordt gebruikt voor de opbouw van uw
ouderdomspensioen en partnerpensioen. Een klein
deel van de pensioenpremie wordt gebruikt om de
uitvoeringskosten van de pensioenregeling te dekken.
Voor uw achterblijvende partner en eventuele
kinderen jonger dan 21, is er een aanvullend
nabestaandenpensioen als u overlijdt. Dit wordt dan
gebaseerd op basis van het gemiddelde beroepsinkomen en deeltijdpercentage van de voorgaande
vijf jaar.

Hoeveel premie betaalt u?
Het fonds baseert de pensioenpremie op uw beroepsinkomen. Werkt u in loondienst? Dan geeft u uw
bruto jaarinkomen aan ons door, zoals u dat met
uw werkgever overeengekomen bent. Uw werkgever
vult de werkgeversverklaring in. Als u zelfstandig
werkt dan baseren we de premie op de fiscale winst
van drie jaar terug. Als u deze gegevens niet heeft,
omdat u bijvoorbeeld nog maar kort als dierenarts
werkt, dan wordt het beroepsinkomen berekend
op basis van een schatting. Voor de berekening
van uw pensioenpremie houdt het fonds al
rekening met de AOW-uitkering die u ontvangt van
de overheid. Daarom bouwt u over een deel van

uw beroepsinkomen geen pensioen op. Dit deel
noemen we de franchise. Het bedrag dat overblijft
na aftrek van de franchise is de pensioengrondslag,
de basis voor uw pensioen. U bouwt dus alleen
over dat deel pensioen op. Er is een maximum
gesteld aan het beroepsinkomen waarover u
pensioen opbouwt.
Het fonds vermenigvuldigt de pensioengrondslag
vervolgens met het voor uw leeftijd geldende
premiepercentage en het deeltijdpercentage van
uw werkzaamheden. Voor de berekening van uw
pensioenpremie gebruikt u de premiestaffel, deze
vindt u op de website.
Het fonds berekent de premie als volgt:
Beroepsinkomen – (franchise x deeltijdpercentage)
= pensioengrondslag
Pensioengrondslag x premiepercentage
= premie
Wij vragen u jaarlijks een opgave van het beroepsinkomen. U krijgt in het begin van elk kwartaal een
nota voor de verschuldigde premie van het betreffende kwartaal. Uw eerste nota ontvangt u uiterlijk
vier weken na aanvang van het deelnemerschap.

Hebt u al pensioen opgebouwd bij een
andere pensioenuitvoerder?
U kunt de waarde hiervan laten overdragen naar
SPD. Hiermee koopt het fonds dan pensioen voor
u in op grond van de geldende SPDpensioenregeling. Dit heet waardeoverdracht.
Als u uw pensioen wilt overdragen moet u een
verzoek tot waardeoverdracht bij ons indienen.
SPD vraagt dan uw pensioengegevens op bij uw
oude pensioenuitvoerder en stuurt u een opgave
van het pensioen dat u in de SPD-regeling krijgt
voor het pensioen dat u overdraagt. Bent u
het eens met deze opgave? Dan regelen we de
waardeoverdracht voor u.
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Wat biedt de pensioenregeling?

U kunt dit ook lezen in het Pensioen1-2-3 op
onze website www.pensioenfondsdierenartsen.nl/
pensioen-123.
De pensioenregeling van SPD biedt:

AOW-leeftijd? Dan ontvangt u nog geen AOW.
Met de pensioenplanner op de website brengt
u uw persoonlijke pensioensituatie in beeld.
En berekent u wat uw pensioen straks wordt als
u eerder wilt stoppen met werken. Of als u juist
langer doorgaat.

n Ouderdomspensioen
Vanaf uw pensioendatum ontvangt u levenslang
elke maand een ouderdomspensioen van het
fonds. De pensioenleeftijd bij SPD is 65 jaar, maar
u kunt ook eerder met pensioen. Al vanaf uw 60e
verjaardag. Ook kunt u uw pensioen uitstellen tot
maximaal uw 70e. Na uw 65e verjaardag kunt u
geen pensioen meer opbouwen. Als u eerder of
later dan 65 jaar met pensioen gaat, heeft dit wel
consequenties voor de hoogte van uw ouderdomspensioen. De AOW-leeftijd gaat de komende
jaren in stappen omhoog, tot 67 jaar in 2021.
En naar 67 jaar en 3 maanden in 2022. Als de
levensverwachting blijft stijgen, stijgt ook uw
AOW-leeftijd. Stopt u eerder met werken dan uw

n Partnerpensioen
Partnerpensioen is inkomen voor uw partner
als u komt te overlijden. Het maakt daarbij
niet uit of u vóór of ná uw pensioendatum
overlijdt en of uw partner op dat moment
wel of niet een eigen inkomen heeft. Als
partner ziet SPD uw echtgenoot of echtgenote,
de persoon met wie u een geregistreerd
partnerschap hebt of de persoon met wie u
een gemeenschappelijke huishouding voert
én een samenlevingscontract hebt. Bij uw
pensioeningang hebt u de mogelijkheid om het
opgebouwde partnerpensioen om te zetten in
een hoger ouderdomspensioen (uitruil). Uitruil
is bijvoorbeeld een optie als uw partner zelf een
goed inkomen of pensioen heeft. Uw partner
moet hiervoor schriftelijk toestemming geven.
Als u alleenstaand bent, wordt het opgebouwde
partnerpensioen bij pensioeningang automatisch
omgezet in ouderdomspensioen.

n Wezenpensioen
Ook voor uw eventuele kinderen voorziet SPD
in een wezenpensioen bij uw overlijden. Dit
wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de
maand volgend op de maand waarin u overlijdt
en loopt tot de 21-jarige leeftijd.

n Kiezen voor premiedoorbetaling bij
arbeidsongeschiktheid
Bij het begin van uw deelname aan het
pensioenfonds, kunt u kiezen voor het
aanvullend verzekeren van premie doorbetalen
bij arbeidsongeschiktheid. Als u geheel of
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gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt, betaalt
het pensioenfonds de pensioenpremie, zodat
uw pensioenopbouw doorgaat. Er geldt altijd
een wachttijd van twee jaar. Als u langer dan
twee jaar (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt
bent krijgt u recht op doorbetaling van uw
pensioenpremie. Belastingregels stellen nog
een extra voorwaarde. Als arbeidsongeschikte
dierenarts heeft u pas recht op doorbetaling van
uw pensioenpremie als u een loonvervangende
arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt.
Een WIA uitkering voor dierenartsen in loondienst, of een arbeidsongeschiktheidsuitkering
van bijvoorbeeld Movir of Interpolis voor zelfstandigen. Kiest u voor aanvullend verzekeren
van premiedoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid? Dan betaalt u een premieopslag.
Deze opslag is 6 % van uw premie.
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Wat gebeurt er na uw inschrijving?
Welkomstbericht
Na uw inschrijving ontvangt u een welkomstbericht.
Hierin leest u wat u wel en niet krijgt in onze
pensioenregeling. Ook leest u daarin waar u meer
informatie vindt over uw pensioen.

jaarverslag, de statuten en het reglement of andere
publicaties van het fonds downloaden. SPD wil graag
zoveel mogelijk communicatie digitaal verzenden.
Makkelijk voor u als deelnemer en kostenbesparend
voor het pensioenfonds.

Inkomen doorgeven

Pensioenplanner

Samen met het welkomstbericht krijgt u van ons de
vraag om uw inkomen en deeltijdpercentage aan
ons door te geven. Zonder die gegevens kunnen
wij uw pensioenpremie en pensioenopbouw niet
berekenen. U doet dit online op onze website.
Daar leest u ook hoe u de inkomensopgave doet.

Op het beveiligde gedeelte van de site kunt u met
uw pensioenplanner berekenen wat uw toekomstig
pensioen is. Hiermee kunt u berekenen wat uw
pensioen straks wordt als u langer doorgaat met
werken. Of juist als u eerder stopt. Zo heeft u
altijd inzicht in uw (toekomstige) pensioensituatie.
U bereikt het beveiligde gedeelte van de website
via Mijn pensioen.

Nota
Na ontvangst van uw welkomstbericht ontvangt u, na
uiterlijk vier weken uw eerste nota. Daarna krijgt u
per kwartaal een nota voor uw pensioenpremie. Op
basis van uw (geschatte) beroepsinkomen stellen we
uw jaarpremie vast. Per kwartaal betaalt u een vierde
deel hiervan. Als u in loondienst werkt en uw werkgever betaalt een deel van de pensioenpremie, kunt
u de nota ook naar de werkgever laten sturen. U blijft
zelf verantwoordelijk voor de betaling van de nota’s.

Wat krijgt u verder nog van ons?
Gedurende het jaar krijgt u van het fonds een
aantal documenten toegestuurd:
n Pensioenoverzicht met informatie over uw
huidige en toekomstige pensioensituatie;
n Pensioenkrant.
Op onze website www.pensioenfondsdierenartsen.nl.
vindt u de belangrijkste informatie over de
pensioenregeling van SPD. Verder kunt u hier het

Welke gegevens hebben wij nodig?
Voor een goede uitvoering van de pensioenregeling,
heeft het pensioenfonds ook gegevens van u
nodig. U bent verplicht aan het pensioenfonds alle
informatie ter beschikking te stellen die het nodig
heeft. U moet hierbij denken aan:

n Gegevens over uw inkomen / omzet en 		
n
n

deeltijdpercentage;
Partnergegevens;
Wijzigingen in burgerlijke staat.

U kunt dit doorgeven via de speciale formulieren
op het deelnemersportaal van onze website,
www.pensioenfondsdierenartsen.nl/mijn-pensioen.
Verandert uw e-mailadres? Geef dat dan aan
ons door!

INFORMATIE
Mocht u nog vragen hebben na het lezen van deze brochure of bij het invullen van uw
informatieformulier, neem dan contact met ons op via telefoonnummer (013) 462 35 18.
U kunt ook onze website: www.pensioenfondsdierenartsen.nl bezoeken.
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Hoe is het fonds georganiseerd?
SPD voert al sinds 1975 de beroepspensioenregeling voor dierenartsen uit.
Het pensioenfonds is van, voor en door dierenartsen.

Het pensioenfonds

Waarom lid worden van DPD?

Het beheer van het pensioenfonds is in handen
van het bestuur. Dat bestaat uit ten minste vijf
en maximaal zeven bestuursleden, allen ook
werkzaam (geweest) als dierenarts. Het bestuur
bepaalt het beleid en informeert u over uw
pensioen. Voor de uitvoering van hun taken en
verantwoordelijkheden maakt het bestuur gebruik
van diverse externe deskundigen.

Door samen een pensioenfonds op te richten
hebben we als dierenartsen de zorg voor elkaars
oude dag solidair geregeld. Als dierenartsen zijn
wij zelf verantwoordelijk voor de inhoud van
onze pensioenregeling. Wij bepalen dus zelf of
er bijvoorbeeld een partnerpensioen is en of er
een mogelijkheid is voor premievrijstelling bij
arbeidsongeschiktheid.

De pensioenadministratie
De pensioenadministratie en de uitkeringen van
het pensioen heeft het bestuur uitbesteed aan een
pensioenuitvoerder. U kunt hier terecht met vragen
over uw pensioen.

Als lid van DPD heeft u stemrecht en kunt u
meepraten over uw pensioenregeling. Zo zorgt u
ervoor dat:
n de basis van uw pensioen goed geregeld is.
n u medezeggenschap heeft over uw 		
pensioenregeling

Contactgegevens
Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen
Antwoordnummer 70002
5000 WV TILBURG
Postbus 90170
5000 LM TILBURG
Telefoon: (013) 462 35 18
E-mail: pensioenfondsdierenartsen.nl/contact
website: www.pensioenfondsdierenartsen.nl

Inspraak via de
Deelnemersvereniging (DPD)
Dierenartsen die in Nederland in de praktijk
werken, nemen deel aan ons verplichte
beroepspensioenfonds. Iedereen bouwt dus
verplicht pensioen op bij SPD, de Stichting
Pensioenfonds voor Dierenartsen.

Iedere praktiserende dierenarts is deelnemer
bij het pensioenfonds. Als u lid bent van de
Deelnemersvereniging DPD geeft u aan dat u
graag wilt dat de pensioenregeling blijft bestaan.
Alleen als er voldoende dierenartsen lid zijn van de
Deelnemersvereniging kan het pensioenfonds ook
op termijn blijven bestaan. Dit heet het draagvlak.
De overheid controleert of dit draagvlak hoog
genoeg is om de verplichtstelling te behouden.

Word dus lid!
Uw lidmaatschap is gratis. U hoeft er niets voor
te doen. Lid worden kan eenvoudig via
www.pensioenfondsdierenartsen.nl
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Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen, is het pensioenfonds van, voor en door dierenartsen.
Het voert de beroepspensioenregeling uit voor ruim 5.000 dierenartsen in Nederland.
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

CONTACT
Contactadres pensioenfonds
Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen
Postbus 90170
5000 LM TILBURG
Pensioenadministratie
Telefoon: (013) 462 35 19
E-mail:
pensioenfondsdierenartsen.nl/contact
Website: www.pensioenfondsdierenartsen.nl

TIPS
n Hebt u al eerder ergens anders pensioen
opgebouwd en wilt u dit meenemen naar SPD?
Geef dit dan na de start van uw deelname 		
aan ons door. Kijk voor meer informatie over 		
Waardeoverdracht op onze website.
n Veel wijzigingen in uw werk- of privésituatie
kunt u online aan ons doorgeven via het
deelnemersportaal ‘Mijn pensioen’. Dit geldt
ook als u ongehuwd samenwoont en uw partner
wilt aanmelden.

Uitgave 2019

n Op www.pensioenfondsdierenartsen.nl vindt u
veel informatie over uw pensioenfonds en de
SPD-pensioenregeling. U vindt hier ook diverse
links naar andere pensioensites.

