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Premie omhoog 
voor behoud 
basispensioen
De premie voor ons
pensioen gaat omhoog. 
Dat is de uitkomst van 
het referendum onder
de dierenartsen.  
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Basispensioen blijft op peil

Waarom is Hans blij met dit besluit? “We hebben 
als dierenartsen een basisregeling. Dus niks geen 
luxe, niks gouden randje. Want dan hadden we best 
een stapje terug kunnen doen. Nee, ons pensioen is 
heel basaal. Samen met je AOW kun je hiermee als 
gepensioneerde je dagelijkse leven bekostigen als 
je geen gekke dingen doet. Zou je dat basispensi-
oen loslaten, dan kom je op een hellend vlak terecht 
en dan moet je maar zien waar je eindigt.”

Waarom nu premie aanpassen? 
Er is gekozen voor een flinke premieverhoging. 
Waarom kon er niet langer worden gewacht? Bij-
voorbeeld op het nieuwe pensioenstelsel dat er aan 
komt? Hans: “Bij SPD stellen we eens in de vijf jaar 
vast hoe hoog de premie is. Voor de komende vijf 
jaar moest hierover in 2020 een beslissing worden 
genomen. Dat moest nu gebeuren. Overigens zie je 
dat dit ook bij veel andere pensioenfondsen speelt.”

DNB eist maatregelen
Wachten op het nieuwe pensioenstelsel was volgens 
Hans geen optie. “Op de eerste plaats schatten we in
dat we pas tussen 2024 en 2026 overgaan naar het

nieuwe stelsel. Dat duurt nog een hele poos. Langer
wachten zou onverantwoord zijn. Ook omdat we moe- 
ten voldoen aan de eisen van onze toezichthouder,
De Nederlandsche Bank. Je kunt niet net doen alsof 
je neus bloedt. DNB eist maatregelen.”

Lage rente nekt ons
In vergelijking met vijf jaar geleden staan de para-
meters, waarop SPD zijn verwacht rendement
baseert, er een stuk minder goed voor. Vooral de 
rente is flink lager. Hans: “Daar hebben alle pensioen-
fondsen last van. Een iets hogere rente zou alle
pensioenfondsen in ons land, en dus ook SPD, meteen 
meer lucht geven. Helaas staat de rente al enkele 
jaren historisch laag. Het zet de betaalbaarheid van 
ons pensioen onder druk.”

“Ik ben heel blij met dit besluit. Dankzij de 
premieverhoging blijft ons basispensioen op peil”, 
zegt Hans Smit, bestuursvoorzitter van SPD. 

Hoeveel rendement haalt SPD werkelijk? 
De afgelopen 3 jaren behaalde SPD jaarlijks gemid-
deld 7,7% rendement op de beleggingen. De eerste 
3 kwartalen van 2020 realiseerde SPD een rende-
ment van 5,3%. Dat is mooi, zeker gezien de huidige 
marktomstandigheden.  Maar helaas niet genoeg om 
het effect van de lage rente te compenseren. 
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Algemene Ledenvergadering DPD
In ons reglement staat dat bij grote veranderingen 
niet het bestuur beslist maar onze beroepsgroep. 
Dat gaat via onze deelnemersvereniging. DPD legde 
in de Algemene Ledenvergadering op 19 oktober 
aan de leden de vraag voor over de opbouw van 
ons basispensioen. Nemen we in de toekomst 
genoegen met een lager pensioen? Of verhogen 
we de premie? Op 19 oktober werd besloten om via 
een referendum de leden voor te stellen de premie 
te verhogen en daarvoor deze vraag voor te leggen: 
Gaat u akkoord met het behouden van de huidige 
pensioenopbouw en de daaraan gekoppelde 
noodzakelijke verhoging van de pensioenpremie? 

Uitslag referendum
Een ruime meerderheid koos er voor om meer geld 
opzij te zetten voor pensioen om zo het basis-
pensioen op peil te houden. Van de 4103 stem-
gerechtigde leden deden er 1373 mee aan het 
referendum. 72% van de stemmers koos voor behoud 
van de pensioenopbouw en verhoging van de 
premie per 2021. 22% van de stemmers was tegen 
verhoging van de premie en 6% stemde blanco.

Nog geen lid van DPD?
Alle dierenartsen die op 19 oktober 2020 lid waren 
van onze deelnemersverenging, hebben kunnen 
stemmen. Was u geen lid? Dat is jammer; hoe 
meer leden des te beter de democratie bij ons 
pensioenfonds werkt. Aanmelden kan eenvoudig
en een lidmaatschap is kosteloos. 

Ga hiervoor naar www.pensioenfondsdieren-
artsen.nl/deelnemersvereniging.  n

Referendum: 
ruime meerderheid voor 
hogere premie
De verhoging van onze pensioenpremie is een besluit van de 
leden van onze deelnemersvereniging (DPD). Het SPD-bestuur 
voert dit besluit uit. De besluitvorming over de premieverhoging 
is een goed voorbeeld dat laat zien dat dierenartsen echt iets te 
zeggen hebben over hun pensioen.  

Blijf digitaal
bereikbaar
Nagenoeg alle SPD-communicatie verloopt 
digitaal. Gaat u over op een ander e-mailadres? 
Laat het ons dan weten. Dat kan via MijnPen-
sioen op onze website. Kies daarvoor de tab 
‘Contactgegevens’. Als u zorgt dat we het juiste 
e-mailadres hebben, dan weet u zeker dat u 
geen informatie mist. n

https://www.pensioenfondsdierenartsen.nl/deelnemersvereniging
https://www.pensioenfondsdierenartsen.nl/deelnemersvereniging
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Wat betekent de premieverhoging 
voor mij? 

Voorbeeld 1: Annemarie is 35 jaar, zelfstandig 
dierenarts en verdient € 45.000. Met de huidige 
premie bouwt zij in 5 jaar € 2.163 aan pensioen op.
Dat krijgt zij vanaf haar 65e elk jaar aan pensioen
zolang zij leeft. Om in de nieuwe situatie ditzelfde 
edrag op te bouwen, gaat zij € 1.803 aan premie 
per kwartaal betalen. Dat was € 1.203. 

Voorbeeld 2: Bas is 55 jaar, zelfstandig dieren-
arts en verdient € 60.000. Met de huidige pre-
mie bouwt hij in 5 jaar € 3.178 aan pensioen op. 
Dat krijgt hij vanaf zijn 65e elk jaar aan pensioen 
zolang hij leeft. Om in de nieuwe situatie ditzelf-
de bedrag op te bouwen, gaat hij € 3.806 aan 
premie per kwartaal betalen. Dat was € 3.106. 

Waarom is premieverhoging voor jongeren het grootst?
Dat zit zo: de premieverhoging is nodig omdat we moeten rekenen met een lager verwacht rende-
ment op ons pensioenvermogen én met een lagere rente. Omdat het geld van jongeren nog heel 
lang uitstaat, wordt hun geld relatief het hardst getroffen door de lagere rendementsverwachting 
en de lage rente. Voor de dierenarts die over 5 jaar met pensioen gaat is de periode waarover met 
de lagere rente moet worden gerekend veel korter. 

Goed om te weten
Weet u dat pensioenpremie die u zelf betaalt fiscaal aftrekbaar is? U hoeft niet te wachten tot uw 
jaarlijkse aangifte. U kunt de belastingdienst vragen om de premie maandelijks te verrekenen. 
De premieverhoging kunt u daarbij meenemen. n

Vanaf 2021 geldt de nieuwe, hogere premie. Doordat we met 
elkaar kozen voor premieverhoging blijft u hetzelfde pensioen 
opbouwen als u gewend was. Op de nota die u in december 
krijgt voor januari ziet u het nieuwe premiebedrag. 
Hoeveel u meer gaat betalen heeft te maken met uw leeftijd 
op 1 januari 2021 en met uw salaris. 
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Vergelijken we de financiële situatie van SPD met 
andere pensioenfondsen, dan horen we tot de
middenmoot. Dat zegt bestuursvoorzitter Hans 
Smit. “Er zijn fondsen die er slechter voorstaan en 
hun pensioenen mogelijk moeten verlagen.”   

Voortdurend duiken in de media berichten op over 
pensioenfondsen die de pensioenen moeten gaan 
verlagen. “Dat speelt bij ons niet. Onze dekkings-
graad zit nu rond de 100. Pas als je op 31 december 
2020 een dekkingsgraad onder de 90 hebt, moet je 
als pensioenfonds in actie komen. Dat is voor SPD 

erg onwaarschijnlijk”, zo zegt Hans. “Dan moet er in 
korte tijd wel heel veel ellende op ons afkomen, wil 
het zover komen”. 

De dekkingsgraad laat zien hoe financieel gezond we 
zijn. Elke maand actualiseren we die op onze website. 
Zo kunt u op de voet volgen hoe we er voor staan. 
Eind oktober stond onze beleidsdekkingsgraad op 
98,6%. Iets lager dan een maand eerder (september: 
99,0%). Gezien de financiële situatie verwachten we 
de pensioenen de komende jaren nog niet te kunnen 
verhogen. n

Wie is Iris en wat doet ze?
Ik ben paardendierenarts en woon met mijn jonge gezin in Haarle. In mijn 
werk zoek ik problemen graag tot op de bodem uit, zodat ik samen met 
de eigenaar tot de meest optimale behandeling van het paard kan komen. 
Daarbij vind ik het erg belangrijk om eigenaren kennis bij te brengen. 

Hoe is je interesse in pensioen ontstaan? 
Om mij heen zie ik veel jonge dierenartsen die geen tijd besteden aan hun 
pensioen, wat ik helemaal begrijp. Maar als je er pas naar kijkt als je vijftig 
bent, ben je te laat. Vroeger was het verkopen van je maatschapsaandeel een 
deel van je pensioen. Die tijd is voorbij. Ketens nemen steeds meer praktijken 
over. En er zijn veel jonge vrouwelijke parttime werkende dierenartsen 
in loondienst. Daarom vind ik het erg belangrijk mij in te zetten voor het 
verplichte pensioen van al deze collega’s bij SPD. 

Wanneer begin je?
Ik volg nu een opleiding en benut de tijd om thuis te raken in het bestuur.  
Als DNB mij geschikt vindt voor het besturen van ons pensioenfonds dan kan 
ik deel gaan uitmaken van het bestuur. n

Hoe staan we er financieel voor? 

Aankomend bestuurslid 
Iris van Gullik stelt zich voor



Ik wil mijn beroepsinkomen doorgeven via Mijn-
Pensioen op de website. Maar het lukt me niet
om mijn opgave te versturen. De verzendbutton 
komt niet op actief te staan. Wat moet ik doen? 

Controleer of u alle stappen goed
heeft doorlopen. Bij elke stap hoort 
een groen vinkje te staan.  

Denk aan de volgende tips:

✔ Heeft u de naam van uw werkgever
 ingevuld?

✔ U kunt de bijlage uploaden nadat alle
 gegevens gevuld zijn: bij elke stap staat
 een groen vinkje.

✔ Heeft u alle bijlages geüpload?

✔ Als u meerdere werkgevers heeft kunt u
 uw opgave versturen nadat de gegevens 
 bij al uw werkgevers volledig ingevuld zijn.

✔ Staat er onbedoeld een werkgever te veel?  
 Kies dan ‘Annuleren inkomensopgave’ en  
 vervolgens ‘OK’. U kunt dan uw opgave
 opnieuw starten met het juiste aantal werk-
 gevers. 

“Het lukt me niet 
de inkomensopgave te ver-
sturen, wat moet ik doen?”
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ONS ANTWOORD

UW VRAAG

Hoeveel pensioen heb ik straks? Genoeg voor 
een villa of een kartonnen doos? Dit was een 
van de onderwerpen op de nascholingsbijeen-
komst waar zo’n 70 dierenartsen begin oktober 
aan mee deden. Het was goed te merken dat 
deelnemers het fijn vonden om bijgepraat te 
worden over hun financiële toekomst. 

Inzicht krijgen
Dierenartsen kregen een ‘rondleiding’ door het 
persoonlijke portaal van SPD op Mijn pensioen. 
Waar ze hun verwachte inkomen en uitgaven 
na pensioendatum kunnen berekenen. Waar ze 
zien welke keuzes ze hebben voor hun pensioen 
en wat het effect is van die keuzes op de hoogte 
van hun pensioen.

Wat moet ik doen?
Is het slim om de praktijk van een oudere collega 
over te nemen? Als ik mijn praktijk wil verkopen, 
wat is dan het juiste moment? Hoeveel geld heb 
ik eigenlijk nodig als ik wil stoppen met werken 
en hoe zie ik wat ik heb? Deze onderwerpen 
kwamen aan bod. Onze deelnemersvereniging 
(DPD) organiseerde de bijeenkomst. Gezien de 
enthousiaste reacties zal een dergelijke work-
shop vaker aangeboden worden.

Een deelnemer over de workshop: 
Gerard van Eijden: ‘Ik wist niet dat ons pensioen- 
systeem zo enorm zit dichtgetimmerd met
overheidsregels. Onze bestuursleden benutten de
beperkte bewegingsvrijheid daarin met veel pro-
fessionaliteit en kennis.’ n

workshop

Zicht op uw financiële toekomst 



7

DEC2020

Hoeveel risico 
willen we lopen?

Meer of minder zekerheid?
Omdat we een groot deel van ons vermogen 
beleggen, lopen we risico. De vraag is hoeveel 
risico we volgens u mogen lopen. Willen we 
nul risico lopen, dan moeten we zo veilig 
mogelijk beleggen. Dat levert ook het minste 
rendement op. Lopen we meer risico dan levert 
dat meer rendement op, maar is de uitkomst 
later onzekerder. Uit ons onderzoek blijkt dat 
dierenartsen vinden dat SPD meer risico mag 
lopen dan we tot nu toe deden. 

Dankzij een handige tool (een pensioenmeter) 
konden de respondenten precies zien wat het 
gevolg is van meer of minder risico voor hun 
pensioen. Stel, iemand wil 10% of 20% meer 
risico. Dan was meteen zichtbaar hoeveel dat in 
euro’s kan schelen voor de pensioenuitkering. 

Tevredenheid
Ook gaven deelnemers hun mening over het 
fonds. SPD kreeg gemiddeld een rapportcijfer 
van 6,4. De reacties waren heel verschillend. 

Dierenartsen die tevreden zijn, oordelen 
positief over het bestuur, de communicatie en 
het beleggingsbeleid. Er waren ook kritische 
geluiden. Bijvoorbeeld over ons pensioen dat 
sinds jaren niet is verhoogd. Er zijn dierenartsen 
die hun pensioengeld liever in eigen beheer 
willen hebben. 

Wat gebeurt er met de resultaten?
De inzichten uit het onderzoek helpen 
DPD en SPD verder het beleid rondom de 
pensioenregeling uit te stippelen. Ook met het 
oog op de uitwerking van het pensioenakkoord 
is dit waardevolle feedback van onze 
deelnemers. Het bestuur bedankt dan ook alle 
deelnemers die meededen aan het onderzoek 
voor hun inzet en suggesties.  n

SPD is van, voor en door 
dierenartsen. Met enige 
regelmaat onderzoeken we 
of het beleid nog steeds 
overeenkomt met de
wensen van onze achterban. 
Bijvoorbeeld: hoeveel risico 
mogen we lopen? En ook: 
hoe tevreden bent u over 
het fonds?  
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Bent u geïnteresseerd in de gang van zaken bij ons pensioenfonds?
Dan bent u misschien wel de geschikte kandidaat om namens
de gepensioneerde dierenartsen lid te worden van het
Verantwoordingsorgaan (VO). Het VO van SPD bestaat uit dieren-
artsen die samen de werkwijze en keuzes van het bestuur volgen
en beoordelen. Een belangrijke taak dus, het gaat écht ergens 
over! Het raakt vele collega’s nu en later in hun portemonnee.
Heeft u belangstelling? Bent u gepensioneerd of gaat u binnen-
kort met pensioen? Bekijk op pensioenfondsdierenartsen.nl de 
vacaturetekst.  n

Is uw partner bevallen en werkt u in loondienst? Dan heeft 
u wettelijk recht op 1 week doorbetaald geboorteverlof. 
U kunt sinds 1 juli 2020 ook maximaal 5 weken aanvullend 
geboorteverlof opnemen. Het aanvullend geboorteverlof 
vraagt u aan bij uw werkgever. 
• Tijdens het geboorteverlof gaan de pensioenopbouw  
 en het betalen van de premie door. 
• U hoeft het aanvullend geboorteverlof niet aan het 
 pensioenfonds te melden. 
• Het aanvullend geboorteverlof  kunt u binnen 6 
 maanden na de geboorte van uw kind opnemen. 
• U heeft recht op aanvullend geboorteverlof als uw kind  
 op of na 1 juli 2020 geboren is.
Lees meer over het aanvullend geboorteverlof op
de website van de rijksoverheid.  n

Het verantwoordings-
orgaan van SPD,
iets voor u?

Aanvullend geboorte-
verlof en pensioen

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

Premienota gemist?
Uw premienota staat in ‘Mijn archief’ 
op uw portaal. U ontvangt van ons een 
e-mail als de nota voor u klaar staat.
Ook alle andere post voor u vindt u in 
‘Mijn archief’.  

COLOFON
Ons Pensioen wordt toegezonden aan 
alle deelnemers en gepensioneerden 
van het pensioenfonds en is een geza-
menlijke uitgave van SPD en DPD. 

Redactie en eindredactie: 
het bestuur van Stichting Pensioen-
fonds 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 admini-
stratie en de uitvoering van de pensioenregeling. 

Deze pensioenkrant is met uiterste zorg samen-
gesteld. Aan de krant kunnen geen rechten
worden ontleend.

https://www.pensioenfondsdierenartsen.nl/downloads
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geboorteverlof-en-partnerverlof/geboorteverlof-voor-partners
https://www.pensioenfondsdierenartsen.nl
https://www.pensioenfondsdierenartsen.nl
https://www.pensioenfondsdierenartsen.nl
https://www.pensioenfondsdierenartsen.nl
https://www.pensioenfondsdierenartsen.nl
https://www.pensioenfondsdierenartsen.nl
https://www.pensioenfondsdierenartsen.nl
https://www.pensioenfondsdierenartsen.nl

