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Hoe denken
dierenartsen
over risico’s
rond pensioen?
Onspensioen vroeg aan
Hans Smit, voorzitter van ons
pensioenfonds, waarom het
de ‘risicobereidheid’ liet onderzoeken en wat dit onderzoek
heeft opgeleverd.

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

“Blij met de vele antwoorden
die we kregen”
Hoe gaat het pensioenfonds om met uw pensioeninkomen? Vindt u dat we te
riskant bezig zijn? Of mogen de risico’s juist wel wat groter waardoor de kans op
een hoger pensioen toeneemt? Dit heeft SPD afgelopen zomer onderzocht.
Om de 3 jaar onderzoekt SPD de ‘risicobereidheid’ van deelnemers en gepensioneerden.
Bestuursvoorzitter Hans Smit legt uit waarom.
“Wij beleggen met het geld van onze deelnemers
en gepensioneerden. Dat doen we om voldoende vermogen op te bouwen om de beloofde
pensioenen uit te kunnen betalen. Als we niet
zouden beleggen, kun je een behoorlijk pensioen
wel vergeten. Twee derde van het pensioen
bestaat uit beleggingsopbrengsten. Beleggen
is dus een must. Maar het betekent wel dat we
risico lopen. Hoe groot mag dat risico zijn?
Dat toetsen we met dit onderzoek.”

Steekproef
Onderzoekbureau Motivaction voerde het onderzoek uit. Het onderzoek ging over vragen als:
‘Hoe belangrijk is een zeker en vast pensioen voor
u?’, ‘Hoe wilt u tekorten of overschotten verdelen
over werkenden en gepensioneerden?’ en
‘Wat is uw opvatting over afwegingen rond
Maatschappelijk Verantwoord Beleggen?
De voorzitter is uitermate tevreden over de respons.
“Het verschil met het onderzoek van 3 jaar geleden
is dat er meer ‘open vragen’ zijn gesteld. Het
kostte hierdoor meer tijd om mee te doen. Met
als gevolg dat de respons wat lager lag. Maar dankzij de open vragen krijgen wij veel beter zicht op
de redenering achter de antwoorden. Ik ben

blij met de uitgebreide antwoorden die we
binnenkregen. Daar spreekt betrokkenheid uit.”

Flink meer aandacht voor communicatie
Volgens Hans bestaan er veel misvattingen over
pensioen, zo blijkt uit de antwoorden. “Er is
blijkbaar nog een heleboel dat moet worden
uitgelegd. Daar moeten we de komende jaren
flink mee aan de slag.”

Enkele resultaten
Ongeveer 500 deelnemers en gepensioneerden
van SPD namen deel aan het onderzoek naar
risicobereidheid. Enkele resultaten:
● Zelfstandigen zijn bereid meer risico te 		
aanvaarden dan dierenartsen in loondienst.
● Onze deelnemers vinden Maatschappelijk
Verantwoord Beleggen belangrijk, maar dat
mag niet of nauwelijks ten koste gaan van het
beleggingsresultaat.
● Het draagvlak voor SPD is groter bij dierenartsen in loondienst dan bij zelfstandigen.
● Waardering: 75% van de geënquêteerden
geeft SPD een voldoende.
● Van de ondervraagden heeft 25% vraagtekens
bij het kostenniveau van het fonds.
● Over communicatie zijn de geënquêteerden
redelijk tevreden. Vooral de gepensioneerden
en de jonge deelnemers. n

Lees het complete interview met
Hans Smit op onze website
www.pensioenfondsdierenartsen.nl
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Waar of niet waar:
premie zelf sparen levert
meer pensioen op
SPD verplicht mij om collectief pensioen op te bouwen.
Volgens mij heb ik meer pensioen als ik zelf spaar of beleg.
Typisch een misvatting die bij veel deelnemers leeft.
Als u zelf uw pensioenpremie op een spaarrekening zet of ermee belegt, haalt u nooit
hetzelfde rendement als SPD. Niet alleen omdat
de rente nu zeer laag is. Ook als we naar rendementen in het verleden kijken, valt zelf sparen
veel lager uit dan collectief beleggen. Zo was
het gemiddelde rendement op de beleggingen
bij SPD over de afgelopen 10 jaar 9,4% per jaar.

inzakken, dan kunnen we dat dankzij onze
collectieve regeling veel beter opvangen dan
iemand die zelfstandig belegt.
Kijk op onze website www.pensioenfondsdierenartsen.nl voor meer informatie over
beleggen. n

Omdat wij een collectieve pensioenregeling
hebben, wordt het risico van beleggingen door
alle deelnemers over een hele lange termijn
gedeeld. Stel dat effectenbeurzen plotseling
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Arbeidsongeschikt en
toch pensioen opbouwen?
Dat kan bij SPD
Door arbeidsongeschiktheid niet meer als dierenarts kunnen werken.
U wilt er liever niet aan denken. Toch kan het iedereen overkomen.
Arbeidsongeschiktheid heeft gevolgen voor uw inkomen en voor
uw pensioen.
Heeft u bij SPD de premievrijstelling bij
arbeidsongeschiktheid verzekerd?
Dan blijft u voor het deel dat u
arbeidsongeschikt bent
pensioen opbouwen, zonder
dat u daarvoor premie betaalt.
We noemen dat premievrije
pensioenopbouw.

Verzekering is vrijwillig
Was u voor 1 januari 2015 al deelnemer
bij SPD? Dan heeft u toen eenmalig kunnen kiezen
voor deze vrijwillige verzekering. Op uw pensioenoverzicht (UPO) kunt u zien of u verzekerd bent
voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.
Komen deelnemers nieuw bij ons pensioenfonds?
Dan kunnen ze bij de aanmelding kiezen voor
deze vrijwillige verzekering. Heeft u zich kortgeleden aangemeld bij SPD en wilt u alsnog
kiezen voor verzekering van premievrijstelling bij
arbeidsongeschiktheid? Dat kan alleen uiterlijk
binnen 3 maanden nadat u zich heeft aangemeld
als deelnemer.
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Heeft u een nieuwe collega?
Breng het belang van de verzekering dan onder
de aandacht. En de mogelijkheid om nog binnen
3 maanden na aanmelding de verzekering te
starten. Zo kunt u uw collega grote financiële
zorgen besparen.

Voorwaarden premievrije voortzetting
Aan premievrije voortzetting van uw
pensioenopbouw zijn wel voorwaarden
verbonden. U moet onder andere:
● tenminste 25% beroepsarbeidsongeschikt zijn;
● 104 weken onafgebroken 		
beroepsarbeidsongeschikt zijn;
● vervangend inkomen hebben (WIA of arbeidsongeschiktheidsuitkering van een verzekering).
Lees voor de voorwaarden het pensioenreglement
op onze website.

Meer informatie?
Kijk op onze website bij ‘Wat moet ik doen bij’
voor meer informatie. n
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Pensioenfonds
in vogelvlucht
SPD brengt elk jaar een rapport uit waarin het bestuur de ontwikkelingen in dat jaar beschrijft.
Heeft u geen tijd of zin om alles te lezen? Dan ziet u hier in een oogopslag hoe SPD het in 2016
heeft gedaan. Wilt u meer weten? Bekijk op onze website bij ‘downloads’ dan ons jaarrapport.

AANTALLEN

MET PENSIOEN
In 2016 gingen er 72 dierenartsen
met pensioen. (2015: 88)

Pensioengerechtigden
1.560
(2015: 1.504)

Gewezen deelnemers
1.187
(2015: 1.143)

Aantal deelnemers
3.786
(2015: 3.651)

RENDEMENT
2016 was een goed jaar voor beleggingen.
Wĳ deden het in 2016 beter dan de benchmark (6,8%).

INLEG EN UITKERING
We legden samen €21.626.000 in (2015: €20.736.000)
en keerden €28.080.000 uit (2015: €26.620.000).

2016: 7,2

benchmark: 6,8

2015: 2,2

DEKKINGSGRAAD

VERMOGEN
Ons totale vermogen steeg (10,3%)
en bedraagt nu €1.420.566.000 (2015: €1.287.413.000.)

De beleidsdekkingsgraad zakte naar 96,7 (2015: 102,2).
Dat is minder dan de minimaal vereiste dekkingsgraad.
Vandaar dat we een herstelplan indienden bĳ De Nederlandsche Bank
(dat inmiddels is goedgekeurd) en we niet konden indexeren.
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Gaat onze pensioenleeftijd
naar 68 jaar?
We worden gemiddeld steeds ouder. Daarom heeft de overheid
besloten de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 te verhogen naar
68 jaar. Wat betekent dit voor u?
Leeftijden die we gebruiken
rondom pensioen
De AOW-leeftijd is de leeftijd
waarop u voor het eerst AOW
ontvangt. De pensioenrichtleeftijd is de leeftijd die pensioenfondsen moeten gebruiken voor
het berekenen van de pensioenpremie. De verhoging van de
pensioenrichtleeftijd is gekoppeld aan
de verhoging van de AOW-leeftijd. Als de
AOW-leeftijd stijgt, stijgt ook de pensioenrichtleeftijd. De AOW-leeftijd stijgt met de
levensverwachting. De pensioenleeftijd is de
leeftijd waarop u met pensioen gaat bij SPD. Dat
is 65 jaar.

Voorlopig blijft de pensioenleeftijd bij
SPD 65 jaar
We zullen de pensioenleeftijd voorlopig nog
niet aanpassen aan de pensioenrichtleeftijd. Dat
doen we op z’n vroegst in 2020. Dit voornemen
bespreken we eerst in de algemene vergadering van de deelnemersvereniging DPD.

Waarom zouden we de pensioenleeftijd
verhogen?
Een pensioenleeftijd van 68 sluit beter aan op
de AOW-leeftijd. Maar ook bij een pensioenleeftijd van 68 kunt u ervoor kiezen het pensioen
eerder of later te laten ingaan. De hoogte van
uw pensioen hangt wel af van wanneer u die
laat ingaan. Bij een pensioenleeftijd van 68 jaar
bouwt u verplicht pensioen op tot uw 68ste. n
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Ons pensioen
is een basispensioen
Wat zijn uw plannen als u later stopt met werken? Heeft u dan voldoende aan de AOW die u van de overheid krijgt en uw pensioen van SPD?
SPD biedt u een basisaanvulling op de AOW. Nu nog wat extra’s opzij
zetten, kan wenselijk zijn.
Een goede basis
De hoogte van het pensioen dat u ontvangt als
u met pensioen gaat hangt af van uw inkomen
als dierenarts. En van het aantal jaren dat u
pensioen opbouwde. Bij SPD bouwt u pensioen
op tot een inkomen van maximaal € 56.611.
Verdient u meer? Dan bouwt u over het meerdere bij SPD geen pensioen op. U betaalt over
het hogere inkomen ook geen premie. U bouwt
bij SPD pensioen op tot uw 65ste. Blijft u langer
werken dan betaalt u geen premie meer en
bouwt u geen pensioen meer op.

Hoe zit u er later bij?
Of uw pensioen hoog genoeg is, hangt af van
uw plannen en uw financiële situatie. Misschien
wilt u wel een verre reis maken. Of een aantal
maanden per jaar in het buitenland wonen. Op
www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u in een oogopslag wat de hoogte is van uw totale pensioen.
U ziet hier ook wat u later aan AOW ontvangt en
het pensioen van uw eventuele partner.

Wilt u uw pensioen aanvullen?
Dat kan op verschillende manieren. U kunt een
lijfrenteverzekering of bankspaarrekening starten. Of zelf sparen of beleggen. Denk ook aan
het aflossen van uw hypotheek. Zo verlaagt u de
woonlasten als u met pensioen bent. n
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Checklist: handig hulpmiddel
bij pensioenvragen
Werknemers kloppen met hun pensioenvragen vaak eerst bij
hun werkgever aan. Volgens de wet Pensioencommunicatie
hebben praktijkhouders dan ook een belangrijke rol bij het
pensioenbewust maken van hun personeel. SPD helpt u daar
graag bij.
Speciaal voor praktijkhouders maakten wij de
checklist ‘In actie’. Hierin komen praktische vragen
aan de orde zoals ‘Wat moet ik doen als ik ga
samenwonen’ of ‘Ik wil minder gaan werken, wat
betekent dit voor mijn pensioen?’ Aan de hand
van de checklist kunt u werknemers vaak direct
antwoord geven op pensioenvragen.

Neemt u een
nieuwe medewerker aan?

Wanneer

CHECKLIST
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Pak dan voor het arbeidsvoorwaardengesprek de
checklist ‘In dienst’ er bij.
En neem laag 1 uit
Pensioen 1-2-3 door met
uw medewerker. Hierin
staat kort en krachtig de
belangrijkste informatie
over onze pensioenregeling. U kunt de
checklists downloaden op
www.pensioenfondsdierenartsen.nl.
!
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COLOFON
Ons Pensioen wordt toegezonden aan
alle deelnemers en gepensioneerden
van het pensioenfonds en is een gezamenlijke uitgave van SPD en DPD.
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Ga voor meer informatie over de
pensioenregeling van SPD naar de
website.
www.pensioenfondsdierenartsen.nl

"

ioenregeling

Redactie en eindredactie:
het bestuur van Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen en het bestuur
van deelnemersvereniging DPD.
Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen is een
zelfstandig beroepspensioenfonds. Syntrus
Achmea Pensioenbeheer 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.

