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Fabels en
feiten over
pensioen
“Het wemelt van de fabels over
pensioen. Zoals: ‘Als ik aan
de beurt ben, is de pot leeg’.
Of: ‘Ik kan mijn premie net zo
goed in een oude sok doen.’
Meer dan 90 procent van onze
deelnemers weet niet dat elke
euro die een deelnemer in zijn
pensioenpot stopt, tot wel
3 keer zoveel waard wordt.”

H A N S S M I T - VO O R Z I T T E R P E N S I O E N F O N D S S P D

“Wat kan er beter?
Laat het weten!”

‘Fabels en feiten’. Dat was de titel van de presentatie
van Hans Smit tijdens de laatste algemene ledenvergadering van de Deelnemersvereniging
Pensioenfonds Dierenartsen. Volgens Hans, voorzitter
van het SPD-bestuur, moet het pensioenfonds in de
beeldvorming flink opboksen tegen hardnekkige
vooroordelen die er over pensioen bestaan.
“We vinden het erg belangrijk om goed te communiceren en zo duidelijk mogelijk te zijn. Dat is
ook onze plicht. We moeten en willen het! Om de
communicatie te verbeteren zoeken we steeds
meer contact met de deelnemers. Juist zij kunnen
aangeven wat er beter kan.”

Luisteren
Hans legt uit hoe er bij de opzet van de nieuwe
website gewerkt is met deelnemerspanels.
“Daar leren we veel van. Steeds blijkt dat je net
anders moet communiceren dan dat je dacht.”
De inbreng van de deelnemer wordt volgens
hem steeds belangrijker. Om te illustreren dat er
steeds meer naar deelnemers wordt geluisterd,
vertelt Hans dat SPD een werkgroep gaat instellen die met een frisse blik onze regeling onder de
loep neemt. “Deelnemers hebben ons gevraagd
te onderzoeken hoe onze regeling beter is af
te stemmen op flexwerken, het steeds sneller
wisselen van werkgever en het voor meerdere
opdrachtgevers werken. Kortom, wat betekent
het nieuwe werken voor onze regeling? Het is
ons gevraagd en daar maken we nu werk van.”
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Steeds meer digitaal
SPD gaat met de tijd mee. Zo wordt er steeds
meer digitaal gecommuniceerd. Het is niet
alleen efficiënter, ook biedt het de mogelijkheid
om meer op maat te communiceren. “Iemand
die vlak voor zijn pensioen staat heeft behoefte
aan andere informatie dan iemand die helemaal
aan het begin staat van zijn loopbaan.” Nieuw is
ook de SMS-servicedienst. SPD gaat deelnemers
via SMS‘jes attenderen op belangrijke
pensioenactualiteiten.

Deelnemers kunnen gebruik maken van deze digitale
voorzieningen door hun e-mailadres en 06-nummer
door te geven via Mijnpensioen op onze website.
Tot slot roept Hans alle deelnemers op om zich
te laten horen als ze verbetertips hebben voor
de communicatie. Stuur daarvoor een e-mail.
Ga hiervoor op onze website naar ‘Contact’. n

Het pensioenfonds probeert u zo goed mogelijk van dienst
te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent
over de dienstverlening. Neem in dat geval meteen contact met op met het pensioenfonds. Vaak kan de klacht
dan eenvoudig worden opgelost. Op onze website vindt
u bij ‘Het Pensioenfonds’ onze klachtenprocedure.
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Hoeveel pensioen
heb ik opgebouwd?
Hoeveel pensioen heb ik opgebouwd bij SPD? En wat
krijg ik als ik met pensioen ga? Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) geeft antwoord.
Binnenkort krijgt u het UPO in de brievenbus.
Of een e-mail met het bericht dat het UPO
voor u klaar staat op het deelnemersportaal.
U komt daar door in te loggen via
Mijnpensioen, rechtsboven op de homepage
van pensioenfondsdierenartsen.nl. Daar heeft
u uw gegevens altijd digitaal bij de hand.
Op het UPO ziet u niet alleen hoeveel
pensioen u – levenslang – krijgt. Ook staat
vermeld wat er voor uw eventuele partner is
geregeld als u voor uw pensioen overlijdt.
Let op: de bedragen op het UPO zijn bruto
bedragen per jaar. n

Vacature in het bestuur SPD
SPD is een pensioenfonds van, voor en door dierenartsen. Wij roepen daarom deelnemers van SPD op om te
solliciteren voor de functie van bestuurslid! Bestuurslid van een pensioenfonds wordt u niet zomaar. Er wordt veel
van u gevraagd en het is een grote verantwoordelijkheid. Daarom is voor een benoeming in het bestuur ook goedkeuring nodig van De Nederlandsche Bank, de toezichthouder van pensioenfondsen. U draait eerst mee als
aspirant bestuurslid. U krijgt voor het bestuurswerk een vergoeding.
Heeft u belangstelling? Kijk op www.pensioenfondsdierenartsen.nl voor de vacature en profielschets.
Uw sollicitatie kunt u voor 1 juni 2018 mailen naar het mail adres in de advertentie op deze website.
Wilt u meer informatie? U kunt één van de leden van de Werkgroep Sollicitatie bellen.
De telefoonnummers staan in de advertentie.

3

Nieuwe collega?
Wat vind je belangrijk om een nieuwe collega te vertellen over ons
pensioen? We vroegen het aan Annemiek Veenkamp van dierenartsenpraktijk Flevoland in Zeewolde.
“Ik denk dat het goed is dat we samen met alle dierenartsen een pensioenfonds hebben. Het biedt namelijk
mooie voordelen. Alleen al dat elke euro die je
betaalt aan je pensioen gaandeweg drie keer
zoveel waard wordt. Dat vind ik een prettig idee.”
Dat zegt Annemiek Veenkamp.
Het pensioenfonds is
verplicht en maandelijks gaat er een flink
bedrag van het inkomen naartoe. “Steeds
best een beetje zuur. Het
is geld waarmee je nu allerlei
leuke dingen zou kunnen doen.
Toch is het maar goed dat we als
dierenartsen een eigen pensioenfonds
hebben. Niet alleen omdat het zorgt voor je
inkomen voor later. Ook weet je zeker dat jouw
partner levenslang een uitkering krijgt, mocht je
vroegtijdig komen te overlijden. Samen dragen
we de kosten en de risico’s hiervan.”

Nog geen lid van DPD?
Meld je online aan via Mijnpensioen op
pensioenfondsdierenartsen.nl

Inspraak
Via de deelnemersvereniging (DPD) kan
iedereen ook meepraten over zijn pensioen.
“Bij cruciale beslissingen heb je stemrecht via de
vereniging. Via de overheid komen er allerlei
veranderingen op ons af. Wat is daarvan de
impact op ons pensioen? Bij de deelnemersvereniging hebben we het daarover. Lid worden
is gratis. Ik raad dan ook iedereen aan om zich
vooral aan te melden. Het verplicht je tot niets.” n

Geen winstoogmerk
Annemiek wijst erop dat het pensioenfonds geen
winst nastreeft. “Al het geld dat we verdienen door
onze beleggingen, gaat naar de deelnemers.
Elke euro die je betaalt, is en blijft van jou.
Wel wordt het gemeenschappelijk belegd waardoor je geld flink meer waard wordt.”
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Ik word lid
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Is er straks nog wel
pensioen voor mij?
Als deelnemer aan ons pensioenfonds bouwt u maandelijks pensioen op. Hiervoor betaalt u pensioenpremie.
Op uw UPO ziet u elk jaar een hoger bedrag aan pensioen. Maar is dat pensioen er nog wel, als u later met
pensioen gaat? Ja! Door samen de pensioenpremies
te beleggen en zorgvuldig te werken aan herstel is er
later pensioen voor u.
Tot uw 65ste betaalt u pensioenpremie. Dat geld
gaat niet naar anderen. Dat is en blijft pensioen
van u. Uw geld wordt flink meer waard. Twee
derde deel van het pensioen dat u later krijgt, is
te danken aan de beleggingen van het pensioenfonds. Elke euro die u betaalt voor pensioen,
levert 3 euro pensioen op. Dit is een gemiddelde.
We gaan er hierbij van uit dat een dierenarts ruim
40 jaar pensioen opbouwt bij SPD. Zit het in deze
40 jaar economisch tegen? Dan zit er minder
in uw pensioenpot. Maar als het beter gaat dan
krijgt u meer pensioen.

Pensioenen niet omhoog
SPD streeft ernaar uw pensioen elk jaar te verhogen. Zo dat het meegroeit met de prijzen. De afgelopen jaren is dat helaas niet gelukt. Ook dit jaar
komt er geen extra pensioen. Gelukkig hoeven we
de pensioenen ook niet te korten, zoals in 2014.
Waarschijnlijk duurt het nog een paar jaar voordat
SPD de pensioenen weer kan verhogen. Dat heeft
te maken met onze dekkingsgraad. Die staat te
laag. Dat heeft vooral met de lage rente te maken.
Voor alle pensioenfondsen is dat heel nadelig.

SCENARIO’S
Pensioenopbouw Dierenartsen
1 euro premie is ± 3 euro pensioen

Stap voor stap herstel
Onze beleidsdekkingsgraad moet volgens
De Nederlandsche Bank (DNB) hoger zijn dan
117,5%. We stonden eind maart op 105,9%.
Dat is 8% hoger dan een jaar daarvoor, maar
nog steeds te laag. Vandaar dat we ons
herstelplan begin 2018 hebben vernieuwd.
DNB vraagt dit van ons. In het herstelplan staat
welke maatregelen het fonds moet nemen om
ervoor te zorgen dat het ook in de toekomst de
pensioenen kan betalen. Het herstel vindt plaats
door verwachte beleggingsopbrengsten en het
(deels) achterwege blijven van verhogingen. n
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UW VRAAG

Marian (37)
“Ik woon samen, maar
we gaan uit elkaar.
Moet ik iets regelen
voor mijn pensioen?
We hebben een samenlevingsovereenkomst.”

ONS ANTWOORD
Ja, u moet het einde van uw samenwoning melden bij het pensioenfonds. Uw ex-partner krijgt
dan recht op bijzonder partnerpensioen.
Uw ex-partner heeft volgens de wet geen recht
op een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen. Maar u en uw ex-partner kunnen er bij
SPD nu wel zelf voor kiezen om het opgebouwde
ouderdomspensioen te verdelen. SPD past hiervoor dan dezelfde regels toe als bij gehuwden
en geregistreerde partners die uit elkaar gaan.

Kiest u voor verdeling?

Meld dit dan binnen twee jaar na het einde van
het samenwonen bij het pensioenfonds.
Gebruik hiervoor het formulier ‘Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’ van de overheid.
U vindt dit formulier op pensioenfondsdierenartsen.nl bij ‘Wat moet ik doen bij…’ onder het
kopje Einde samenwonen.
Let op: staat er in uw samenlevingsovereenkomst niets over een verdeling van het
ouderdomspensioen bij beëindigen van het
samenwonen? Dan moet u het formulier allebei
ondertekenen. Staat er in uw samenlevingsovereenkomst wel een clausule over de verdeling
van ouderdomspensioen? Stuur dan een gewaarmerkte kopie van de samenlevingsovereenkomst
aan het pensioenfonds.

Langer dan twee jaar uit elkaar?

Het pensioenfonds kan niet meewerken aan de
verdeling van uw pensioen als u langer dan 2 jaar
uit elkaar bent. Dan moet u dit zelf regelen met
uw ex-partner. n
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Wel of niet langer doorwerken?
Sommigen willen eerder stoppen met werken. Er zijn ook dierenartsen die ervoor kiezen juist langer door te werken. We vroegen
Aart de Zeeuw naar zijn kijk op deze beslissing.
foto: Bas de Zeeuw

Aart (69) ging op zijn 65 met pensioen. Hij stopte als maat, maar ging daarna toch door als
dierenarts. “Er moest geïnvesteerd worden in
nieuwbouw. Daar heb ik van afgezien, vandaar
dat ik uit de maatschap ben gegaan. Ik ben wel
parttime blijven werken en toen er een collega
een burn out kreeg heb ik nog een jaar volledig
meegedraaid.”
e

Kennis bijhouden
Fysiek was het geen probleem voor Aart en ook
qua kennis kon hij nog prima mee. “De ervaring
die je hebt is natuurlijk veel waard. Aan de andere
kant moet je wel je kennis bijhouden. Dat is in
de huidige tijd, dankzij internet, geen enkel probleem. Het is natuurlijk wel de vraag of je daar
nog zin in hebt.”

“Gezondheid is nummer 1”
Aart heeft een hekel aan hosanna-verhalen over
doorwerken na je pensionering. “Alles valt of
staat met je gezondheid. De ene collega is al opgebrand op zijn 60e, terwijl een ander misschien
wel tot zijn 70e meekan. Diergeneeskunde uitoefenen is een prachtig , maar pittig vak.
Juist door de specialisering ontstaan kwalen door
eenzijdige belasting. Kijk naar rundvee-collega’s;
daar zie je veel schouder- en ellenboogklachten.
Doorwerken is leuk, maar je moet het lichamelijk
wel aan kunnen. Natuurlijk ligt het accent op
oudere leeftijd vooral op advisering, cursussen
en workshops geven.”

Aandacht voor Arbo
Aart vindt dat de opleiding niet alleen aandacht
moet besteden aan puur het vak als dierenarts.
“Het zou goed zijn als men al tijdens de op-

“Meer oog voor gezondheid bij
uitoefening vak dierenarts nodig”
leiding aandacht besteedt aan de ergonomie
van ons vak. Ooit heb ik zelf door het werk een
hernia opgelopen. Uitleg over de houding die ik
moest aannemen bij bijvoorbeeld verlossingen
heeft me toen enorm geholpen.” n

Bij SPD gaat u standaard met pensioen als u 65 jaar bent. U mag eerder
of later met pensioen. Uitstellen is mogelijk totdat u 70 jaar wordt.
Maar u bouwt pensioen op tot 65 jaar. Vanaf uw 65e betaalt u geen
pensioenpremie meer. Bij uitstel wordt uw maandelijkse pensioenuitkering wel hoger. Op de pensioenplanner op de website van
SPD kunt u berekenen wat verschillende keuzes voor u betekenen.
U logt hiervoor in op Mijn pensioen.
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SPD verplicht
pensioeninformatie
door te geven
aan Belastingdienst
Werkt u als zelfstandige? Dan moet SPD
vanaf januari 2018 aan de belastingdienst
doorgeven hoeveel pensioenpremie u als
zelfstandig dierenarts betaalt over uw inkomen. Dit heet renseignering. Begin 2018
kreeg de Belastingdienst de gegevens
over 2017 van SPD.
U kunt jaarlijks uw betaalde pensioenpremie
aftrekken van de winst uit uw onderneming of
op uw resultaat uit overige werkzaamheden in
mindering brengen. De belastingdienst controleert of u dit doet volgens de fiscale regels.

Wat geven wij door?
● de in rekening gebrachte premie
● de terugbetaalde premie
● het beroepsinkomen waarop de in rekening gebrachte
premie is gebaseerd
● de deeltijdfactor
Ook geven wij door of u starter bent of niet.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de belastingregels en hoeveel u
maximaal kunt opbouwen? Kijk dan op www.belastingdienst.nl
of overleg met uw financieel adviseur.

Ga voor meer informatie over de
pensioenregeling van SPD naar de
website.
www.pensioenfondsdierenartsen.nl

COLOFON
Ons Pensioen wordt toegezonden aan
alle deelnemers en gepensioneerden
van het pensioenfonds en is een gezamenlijke uitgave van SPD en DPD.
Redactie en eindredactie:
het bestuur van Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen en het bestuur
van deelnemersvereniging DPD.
Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen is
een zelfstandig beroepspensioenfonds. Achmea
Pensioenservices N.V verzorgt in opdracht van
het bestuur van het pensioenfonds de administratie en de uitvoering van de pensioenregeling.
Deze pensioenkrant is met uiterste zorg samengesteld. Aan de krant kunnen geen rechten
worden ontleend.
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