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Terugblikken en
vooruitkijken
Hoe presteerden we financieel
in 2021? Wat betekent dat voor
uw pensioen? En hoe staat het
met de komst van het nieuwe
pensioenstelsel? U leest het in
deze Pensioenkrant. Ook ziet u
welke stappen SPD zet naar
een leefbare toekomst.
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Financiële gezondheid
flink verbeterd

SPD in 2022 en verder
Natuurlijk is het belangrijk dat onze beleggingen goed scoren. Maar als SPD willen we
ook bijdragen aan een leefbare wereld.

we een rendement van 3,59%. Maar veel belangrijker nog: de rente steeg iets begin 2021. Voor
pensioenfondsen is dat goed nieuws. Al jaren
hebben we last van een historisch lage rente.

Buffer
Bij een dekkingsgraad van 100% hebben we
precies genoeg geld om de pensioenen nu en in
de toekomst uit te betalen. De wettelijke regels
schrijven voor dat we een extra buffer moeten
aanhouden om tegenslagen op te vangen.
Bedraagt onze beleidsdekkingsgraad 110% dan
mogen we uw pensioen (gedeeltelijk) verhogen.
Omdat we in 2021 nog niet voldoende zijn
aangesterkt, vernieuwden we ons herstelplan.
We zijn wettelijk verplicht dit plan bij De Nederlandsche Bank (DNB) in te dienen. Hierin staan
maatregelen die SPD neemt om financieel aan
te sterken.
Kijk voor meer informatie over onze financiële
situatie en het herstelplan op onze website.

Financieel was 2021 een
prima jaar. We zijn blij dat
het de goede kant op gaat.
Hoe financieel gezond we zijn lezen we af aan de
beleidsdekkingsgraad. Hoe hoger deze staat,
hoe beter het is. Sinds januari is deze graadmeter
opgelopen van 98% tot 106,2% eind oktober.
Dat komt door onze positieve beleggingsresultaten. Tot en met oktober 2021 behaalden
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Dierenartsen vinden dat belangrijk. We polsten
dat onder onze deelnemers. Vandaar dat we
steeds meer aandacht hebben voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB).

3 doelen centraal
SPD heeft voor MVB duidelijke doelen geformuleerd.
Op basis van de enquête onder de deelnemers
zijn de belangrijkste 3 pijlers: goede gezondheid,
betaalbare en duurzame energie en verantwoorde
consumptie en productie. Het klimaat is daarbij ook
een aandachtspunt. Zo lieten we doorrekenen welk
effect een klimaatcrisis zou hebben op het verwacht
rendement de komende vijf jaar.

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk
Verantwoord Beleggen (IMVB) dat we met 80
andere pensioenfondsen ondertekenden is niet
vrijblijvend. Het biedt concrete handvatten om bij
het beleggen beter te sturen op milieu, klimaat,
mensenrechten, arbeidsrechten en governance.
En het convenant stelt deadlines aan de uitvoering
van het MVB beleid, monitoring en transparantie.
Zo lichten we elk jaar de beleggingsportefeuille
door om inzicht te krijgen in de duurzaamheidskenmerken van de actuele portefeuille. En verbinden
hier consequenties aan. We vervingen bijvoorbeeld
het grootste aandelenfonds door een MVB-variant
waarin bepaalde beleggingen op MVB-basis zijn
uitgesloten, waaronder Shell. Voor 2022 maakt het
bestuur opnieuw keuzes na het doorlichten van de
portefeuille. n

Beleggen in gezonde toekomst voor mens en dier
90% van de dierenartsen vindt het belangrĳk dat SPD
het pensioenvermogen maatschappelĳk verantwoord belegt

Duurzaam investeren
Voor pensioenfondsen is beleggen een must.
Tweederde van het pensioen dat u uitgekeerd
krijgt, is te danken aan onze beleggingsresultaten. De vraag die we nu steeds vaker
stellen is: in welke bedrijven beleggen we wel
en in welke niet? Maatschappelijk Verantwoord
Beleggen (MVB) wordt voor SPD steeds
belangrijker. n

Steeds meer concrete acties

€
goede
gezondheid

betaalbare en
duurzame energie

Stappen gezet:
- IMVB convenant ondertekend
- Beleggingen doorgelicht op duurzaamheid
- Analyse effect klimaatcrisis op rendement

verantwoorde
consumptie en productie

Ons MVB beleid:
- Passend bij omvang fonds
- Waar mogelijk
- Jaarlijks aanscherpen
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Interview vertrekkend SPD-bestuurder IJmert de Vries

‘Simpel zal het nooit worden’
“Het nieuwe pensioenstelsel moet voor duidelijkheid zorgen.
Maar er is nog nooit zoveel onduidelijkheid geweest als nu”.
Vertrekkend SPD-bestuurder IJmert de Vries moet er hartelijk
om lachen. “Het is complex en het blijft complex”.
IJmert heeft er drie termijnen opzitten als
bestuurder van ons pensioenfonds. Een vierde
periode is niet toegestaan. Hoezeer hij ook is
begaan met het pensioen voor dierenartsen,
een stap terug past wel in de fase waarin hij
nu zit. “Binnen een paar jaar stop ik als ondernemer. Ik blijf nog wel lesgeven aan de universiteit. Ik moet nog even kijken wanneer ik mijn
pensioen wil laten ingaan.”

“Met ’n dag per week red je het niet
meer”
Elf jaar zat hij bij SPD aan de bestuurstafel.
“Toen ze me vroegen zeiden ze dat het ongeveer een dag per maand aan tijd kostte.
Dat was natuurlijk wel ietsje meer, maar tegenwoordig heb je niet meer genoeg aan een dag
per week. Daarbij moet je continu je pensioenkennis up-to-date houden. De lat ligt hoog.”

Rente onder nul
Ooit was het pensioenlandschap vergelijkbaar met stilstaand water, maar dat is al lang
niet meer. Toen ik begon, kregen we al snel
te maken met een verlaging die we moesten
doorvoeren. Dat was natuurlijk pittig. De eerste
en enige verlaging die SPD ooit heeft doorgevoerd.” Veel last heeft het pensioenfonds
ervaren van de historisch lage rente. “Tien jaar
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geleden was er niemand die kon vermoeden dat de
rente terug zou
gaan naar nul en
zelfs negatief.”
Als hij het begin
van zijn bestuursperiode vergelijkt met nu
zegt hij: “Een compleet andere wereld.
Bestuurlijk is het werk veranderd van ‘volgen’
naar ‘actief sturen’. Meer verantwoordelijkheid,
ook meer hands-on. Neem risicomanagement,
dat bestond niet toen ik begon.”

Vertrouwen
IJmert heeft een groot vertrouwen in de
huidige opzet van SPD. “We zijn een sterke
beroepsgroep die prima in staat is om ons
eigen pensioenfonds te runnen. En met
mensen die vanuit hun vak gewend zijn aan
risicomanagement. Dan komt het dik in orde.
Ook in de toekomst.” n

Nieuw pensioenstelsel:
wanneer merkt u
er iets van?
Het pensioensysteem in Nederland wordt vernieuwd. In een
pensioenakkoord spraken overheid en sociale partners af hoe
het anders kan. De overheid werkt nu aan de nieuwe regels.
Hoe staat het er mee?
Op 1 januari 2023 gaat naar verwachting de nieuwe
pensioenwetgeving in. Pensioenfondsen hebben
vervolgens tot begin 2027 de tijd om hun pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe regels.
Het mag ook eerder.
De komst van de nieuwe wet betekent dat pensioenfondsen hun regeling moeten aanpassen. De nieuwe
wet geeft ruimte om te kiezen uit 2 regelingen.
De grootste verandering voor SPD zal zijn dat alle
deelnemers hetzelfde premiepercentage gaan
betalen. Nu is dit leeftijdsafhankelijk.
Nog niet alle details van het nieuwe pensioenstelsel
zijn ingevuld. Maar dat wil niet zeggen dat SPD afwacht. De voorbereidingen voor de te maken keuze
en voor de overstap zijn volop gaande.

Heeft u als deelnemer iets te zeggen
over uw nieuwe pensioenregeling?
Jazeker. Bij SPD is het zo geregeld dat de leden van
deelnemersvereniging DPD de inhoud van de
pensioenregeling bepalen. Als u lid bent van DPD
kunt u dus meebeslissen. Bent u (nog) geen lid,
meld u dan vooral aan. Het lidmaatschap is gratis.
Aanmelden gaat eenvoudig via pensioenfondsdierenartsen.nl/deelnemersvereniging.

Ik word lid

We houden u op de hoogte
U kunt er op rekenen dat we u op de hoogte houden over de ontwikkelingen rondom het nieuwe
pensioenstelsel. n

5

DEC2021

Verplicht pensioen,
zo gek nog niet

UW VRAAG
Peter (62):
‘Ik wil volgend jaar met pensioen,
wat moet ik dan doen?’

ONS ANTWOORD
Bij SPD gaat u standaard met pensioen als u 65 jaar bent. U mag ook eerder of later met
pensioen. Wilt u eerder dan kan dat vanaf uw 60e. Dat geeft u dan online aan ons door.
U doet dat via Mijn pensioen, uw persoonlijke pensioenportaal bij ons op de website.
Als u eerder met pensioen gaat, valt uw maandelijkse uitkering lager uit. Hoeveel lager?
Dat kun u bij Mijn Pensioen eenvoudig uitrekenen met een handige rekentool.
Gaat u niet eerder met pensioen? Dan krijgt u zes maanden voordat u 65 jaar wordt bericht van
ons. Kijk ook eens op onze website bij ‘Bijna met pensioen’. Daar ziet u welke keuzes u nog
meer heeft voor uw pensioen. n

Bestuursleden praten
met bezwaarmakers
De premieverhoging begin 2021 was aanleiding
voor twee dierenartsen om een online petitie te
starten. De 240 ondertekenaars vonden dat ze
onvoldoende waren geïnformeerd over de
plannen voor een premieverhoging. Alle ondertekenaars kregen een brief met een reactie.
Maar de besturen van SPD en DPD nodigden de
bezwaarmakers ook uit voor een gesprek.
Dat gesprek kwam er begin oktober. De bestuursleden en ondertekenaars die daar bij
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waren kijken met een goed gevoel terug op dat
gesprek. Omdat het een heel open gesprek was.
En omdat er de ruimte was om vragen te beantwoorden en inzichten met de aanwezigen te
delen. Het was ook goed om een doorkijkje
te geven naar de toekomst, met het nieuwe
pensioenstelsel op komst. De deelnemersvereniging DPD gaat graag vaker in gesprek
met dierenartsen, over hoe zij denken dat onze
pensioenregeling er uit moet komen te zien. n

Bijna 50 jaar geleden besloten dierenartsen samen een
pensioenfonds op te richten om de zorg voor hun oude dag
collectief te regelen. Een eigen pensioenfonds ván, vóór en
dóór dierenartsen. Waarom is samen verplicht pensioen
opbouwen met onze beroepsgroep ook voor de toekomst de
beste optie? Omdat het de volgende voordelen biedt.
Lagere kosten
Neem onze beleggingen. Als u zelf op eigen
houtje zou beleggen, krijgt u te maken met
relatief hoge kosten. Bij een pensioenfonds
vallen de kosten per deelnemer lager uit omdat u profiteert van de schaalgrootte. Dat geldt
voor alle kosten die het pensioenfonds maakt.
Vergelijk het met de kosten voor een warme
maaltijd; voor meer personen eten koken is
goedkoper dan dat je voor 1 of 2 personen
kookt. Bij een verplicht pensioenfonds kunt u
bovendien de premie die u zelf betaalt in mindering brengen op uw belastbaar inkomen.

Tegenslag opvangen
Ook een belangrijk kenmerk van het pensioenfonds is solidariteit: tegenslag die de enkeling
treft, wordt door de groep opgevangen. Denk
aan het partnerpensioen als een deelnemer
vroegtijdig overlijdt. Zit het mee en wordt u
100 jaar? U krijgt pensioen zolang u leeft.

Uw pensioen blijft renderen
Bij beleggen kan het mee- of tegenzitten. Als
aandelenmarkten instorten, komt dat bij een
eenling veel harder aan. Bij het pensioenfonds
is zo’n klap te dempen omdat je met een grote

groep bent. Beleggen levert op de lange
termijn meer op dan sparen. Het is dan ook
een voordeel dat ook na de pensioendatum
uw pensioen blijft renderen.

Goed geregeld
Omdat u verplicht meedoet met de pensioenregeling van SPD verlangt u dat het goed is
geregeld. Weet dat De Nederlandsche Bank
streng toezicht houdt. DNB ziet er op toe dat
er niet alleen nu maar ook in de
toekomst voldoende vermogen is
om alle pensioenen uit te keren.
DNB stelt ook hoge eisen aan de
deskundigheid van de bestuursleden. De bestuursleden laten zich
ondersteunen door professionals
op het gebied van o.a. actuariaat,
beleggen en financiën. n

7

Vacature in het verantwoordingsorgaan
Bent u geïnteresseerd in het reilen en zeilen van ons pensioenfonds? Dan is de plek die vrijkomt in het Verantwoordingsorgaan
(VO) misschien iets voor u.
Het VO van SPD bestaat uit dierenartsen die samen kritisch de
werkwijze en keuzes van het bestuur volgen en beoordelen.
Een belangrijke taak dus, het gaat écht ergens over!
Maart 2022 komt er een plek vrij voor een nieuw, enthousiast
VO-lid. Bent u werkzaam (geweest) als praktiserend dierenarts
en heeft u belangstelling voor deze functie? Op onze website
vindt u de vacature.

Premie vrijwillige verzekering pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid hoger
De premie voor de vrijwillige verzekering premievrijstelling bij
beroepsarbeidsongeschiktheid gaat vanaf 2022 omhoog van
6% naar 9%. Bijna 1.800 dierenartsen zijn hiervoor via SPD verzekerd. Zij kregen eind november persoonlijk bericht over deze
verhoging.
Wat houdt de verzekering in?
Moet een dierenarts geheel of gedeeltelijk stoppen met de
uitoefening van het beroep als dierenarts wegens arbeidsongeschiktheid? Dan is met deze verzekering – onder voorwaarden
- toekomstige pensioenopbouw gedekt. De pensioenopbouw
gaat dan tijdens de arbeidsongeschiktheid door, zonder dat de
dierenarts premie betaalt. Hiermee wordt in feite uw inkomen na
uw werkzame leven (pensioen) veilig gesteld.
Waarom wordt de premie hoger?
De huidige premie is niet voldoende om de toekomstige uitgaven voor de premievrijstelling te dekken. Dit blijkt uit een analyse
van de inkomsten en uitgaven vanaf de start van de vrijwillige
verzekering in 2015.
Kijk voor meer informatie over de vrijwillige verzekering premievrijstelling en over de premieverhoging op onze website.
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De besturen van
SPD en DPD
wensen u een
gezond en voorspoedig 2022!
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 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.

