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MijnPensioen
is vernieuwd!
“Handig dat ik alleen
te zien krijg, wat voor
mij belangrijk is. En het
is overzichtelijker en
logischer dan het oude.”

Waarom is er een nieuw
‘MijnPensioen’?
We willen pensioen eenvoudiger
voor onze deelnemers maken.
Dat doen we met persoonlijke, en
voor dierenartsen relevante
pensioenuitleg. Het gebruiksgemak
en de mogelijkheden van
MijnPensioen zijn sterk verbeterd.
We hopen zo dat meer dierenartsen
MijnPensioen gaan gebruiken.
Hoe werkt het nieuwe MijnPensioen?
Inloggen op Mijn Pensioen werkt heel eenvoudig.
Ga naar pensioenfondsdierenartsen.nl en log in
met uw DigiD.

Voor u relevante informatie
U krijgt in het nieuwe deelnemersportaal alleen
die onderwerpen te zien die voor u relevant zijn.
We geven die weer in een overzichtelijk scherm,
in eenvoudige taal en in afbeeldingen en filmpjes,
want pensioen is al ingewikkeld genoeg.

Niet iedereen ziet hetzelfde in
het portaal
Dierenartsen die nog werken zien andere onderwerpen dan bijvoorbeeld gepensioneerden.
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Werkt u nog? Dan stellen wij als u voor het eerst
inlogt enkele vragen over uw vaste lasten en over
uw inkomsten. Dat doen wij om de pensioenplanner waarmee u uw financiële toekomst kunt verkennen, zo nauwkeurig mogelijk te laten werken.
Pensioengerechtigden krijgen onder andere de
uitbetaaldata te zien en ook wat er geregeld is
voor hun partner.
Voor iedereen werkt het portaal als persoonlijk
digitaal archief. De gevolgen van belangrijke
gebeurtenissen, zoals scheiden, (her-)trouwen of
overlijden zijn hier ook voor iedereen persoonlijk
te zien. n
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Uw financiële toekomst plannen?
Dat is vanaf nu wel heel eenvoudig. U kunt al uw inkomsten en uitgaven in de flexplanner invoeren.
Daarmee kunt u zien welk inkomen u vanaf uw pensioendatum kunt verwachten en of dat voldoende
is ten opzichte van uw uitgaven. Uiteraard kunt u uw inkomsten en uitgaven steeds aanpassen in de
planner, vandaar de naam: flexplanner.

SPD gaat digitaal!
Kies daarom voor digitaal
Al uw post overzichtelijk en veilig bij elkaar. Dat kan als u voor digitale post kiest. Nooit meer zoeken
naar belangrijke documenten en u krijgt automatisch bericht in uw mailbox als er post voor u is.

Uw e-mail adres doorgeven is heel eenvoudig
Ga naar pensioenfondsdierenartsen.nl en vul uw e-mailadres in bij ‘MijnPensioen’. Hebben we uw
e-mailadres al? Dan hoeft u niets te doen. Is uw e-mailadres veranderd? U wijzigt dat dan zelf in
‘MijnPensioen’.

Liever niet digitaal?
Wilt u uw post liever in de brievenbus ontvangen? Dat kan ook. Door
in te loggen op ‘MijnPensioen’, kunt
u uw voorkeur aangeven voor nietdigitale post. Ook kunt u hiervoor onze pensioenadministratie
bellen, telefoonnummer
013-4623518.

Uw nota ook digitaal
Alle nota’s worden straks ook digitaal
verstuurd. Behalve wanneer er een
afwijkend factuuradres ingesteld is.
Dan gaat de nota per post naar
het factuuradres. n
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Ons pensioen een doorlopende reisverzekering
Wat zou een frisse, andere naam voor ‘pensioen’ kunnen
zijn?, ‘Senioren Saldo’, ‘Levensloon’, ‘Geranium Geld’
of ‘Levensbedrag’. Dit waren enkele suggesties die het
landelijke PensioenLab binnenkreeg op de vraag aan
jongeren of ze een betere naam wisten voor ‘pensioen’.
Deze speelse benadering bracht
SPD-voorzitter Hans Smit op het
idee om pensioen voor te stellen
als een doorlopende reisverzekering. Tijdens de Algemene Vergadering van de Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen
op 26 maart jl, vertelde hij hoe hij
op dit idee kwam.
“Pensioen associëren met vakantie geeft een
positief gevoel. Natuurlijk is de vergelijking
een karikatuur, maar toch zit er ook een kern
van waarheid in. Veel mensen zien pensioen
als sparen, maar het is wel degelijk ook een
soort verzekering. Zoals een reisverzekering
bijdraagt aan een onbezorgde vakantie draagt
ons SPD-pensioen bij aan een onbezorgde
oude dag.”

Geruststelling
“Met ons pensioen zijn we voor allerlei ‘risico’s’
verzekerd. Als je komt te overlijden voordat je
pensioen is ingegaan, hebben we voor nabe-
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staanden een partnerpensioen en wezenpensioen geregeld. Gemiddeld leven we
ongeveer 85 jaar, maar ook als je 105 wordt,
krijg je tot aan je overlijden elke maand een
pensioenuitkering van SPD. Of neem arbeidsongeschiktheid. Bij SPD kun je een verzekering
afsluiten die regelt dat jouw pensioenpremie
dan maandelijks (door SPD) betaald wordt.
Dat soort zaken zijn allemaal via ons pensioen
geregeld. Dat is een hele geruststelling.”

Geen zekerheid vooraf
Hans trekt de vergelijking nog wat verder
door: “Als je op reis gaat, kan je accommodatie voldoen aan je verwachting, maar het
kan ook tegenvallen of juist meevallen. Bij ons
pensioen is dat ook zo. Zit het economische
tij mee dan krijg je misschien meer dan je verwacht, zit het tegen dan valt je pensioen lager
uit. Net zoals bij het boeken van een vakantie
heb je vooraf die zekerheid niet.” Maar ook
gebeurtenissen in je leven maken pensioen
onzeker. Denk aan een scheiding, arbeidsongeschiktheid of het verlies van werk. n
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Hoe staan we er financieel voor?
Hoe financieel gezond we zijn lezen we af aan de dekkingsgraad. Hoe hoger die
staat, hoe beter het fonds er voor staat. Eind 2018 stond de beleidsdekkingsgraad
van SPD op 105,8%. Nagenoeg hetzelfde niveau als aan het begin van 2018.
Nog steeds heeft SPD, net zoals alle andere pensioenfondsen, last van de lage rente. Dat blijft
een loden last die op onze dekkingsgraad drukt.
Eind 2018 kwam daar een slecht beleggingskwartaal bij. Dat kwam vooral door handelsconflicten
tussen de Verenigde Staten en andere regio’s en
door de onzekerheid rond de Brexit. Beiden zorgden voor veel onrust op de financiële markten.
Over heel 2018 kwam ons beleggingsresultaat
daardoor licht negatief uit. In het eerste kwartaal
van 2019 zijn de verliezen uit 2018 weer helemaal
goedgemaakt. Helaas is de rente nog steeds erg
laag en de dekkingsgraad nog weinig veranderd.

Herstelplan geactualiseerd
De Nederlandsche Bank (DNB) eist van ons een
dekkingsgraad van 118,2%. Daar zitten we dus

Blijf op de hoogte
Maandelijks publiceren we op onze website de actuele dekkingsgraad. U vindt daar ook informatie over het herstelplan van SPD.
Kijk op pensioenfondsdierenartsen.nl/het-pensioenfonds.

nog steeds onder. Vandaar dat we in maart 2019
het herstelplan, dat SPD al had, aanpasten en
indienden bij DNB. Uit dit plan blijkt dat SPD
binnen de gestelde termijn kan herstellen en over
ongeveer 3 jaar weer gedeeltelijk mag indexeren.
Het herstel moet dan wel verlopen volgens de
aannames uit het herstelplan. Op basis van het
herstelplan is korting van de pensioenen in ieder
geval nu niet aan de orde. n

Pensioenfondsen maken samen
werk van verantwoord beleggen
SPD vindt het belangrijk invulling te geven aan verantwoord beleggen.
Daarom ondertekende het samen met 73 andere pensioenfondsen het convenant
Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB).
Wat staat er in het convenant?
Om de invloed van de beleggingen van pensioenfondsen beter te kunnen inzetten, is meer samenwerking met (lokale) partners nodig. Het IMVBconvenant biedt handvatten om samen met maatschappelijke organisaties (ngo’s), vakbeweging en
overheid wereldwijd onze invloed positief aan te
wenden.

Doen wat bij ons past
SPD belegt in de eerste plaats voor het pensioenvermogen van dierenartsen. We leggen onze
eigen accenten in ons beleid over verantwoord

beleggen. En doen wat past bij onze omvang en
onze beperkte middelen. Het convenant laat ruimte voor de eigen situatie van ons pensioenfonds
maar is door de brede samenwerking een stap
vooruit in de richting van verantwoord beleggen.

Mens, dier en milieu
De 73 pensioenfondsen beleggen met elkaar voor
zo’n 1.340 miljard euro. Samen oefenen we zo wereldwijd invloed uit op ondernemingen waarin we
beleggen en de manier waarop zij met mens, dier
en milieu omgaan. n
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Levendige discussie
over ons pensioen
Op de Algemene Vergadering van de Deelnemersvereniging Pensioenfonds
Dierenartsen (DPD) van 26 maart stond de vraag centraal of onze pensioenregeling
voldoet aan de verwachtingen. Het motto was: ‘Wat zijn uw wensen voor ons pensioen?’.
Aan de hand van stellingen werd hierover levendig gediscussieerd.
Nationaal Pensioenakkoord
Bekend is dat er in Den Haag al jaren
wordt gepraat over vernieuwing van ons
pensioenstelsel. DPD en SPD willen niet passief
afwachten, maar voorbereid zijn op wat er komt.
Daarbij willen DPD en SPD zo goed mogelijk
aansluiten bij de wensen van de deelnemers.

Zelf invulling geven aan vernieuwing
De besturen van de deelnemersvereniging en
van ons pensioenfonds wilden van de aanwezige
dierenartsen daarom graag weten welke ideeën
er leven bij hen over onze pensioenregeling.

Die nemen zij dan mee in hun plannen voor
de toekomst. Het is immers onze eigen
pensioenregeling waar wij zelf invulling aan
kunnen geven.
Leden van DPD kunnen op een volgende
algemene ledenvergadering al of niet groen
licht geven aan plannen voor vernieuwing. DPD
gaat dierenartsen in de toekomst overigens
vaker actief naar hun mening vragen. We hopen
dat mensen willen laten weten wat ze over een
onderwerp vinden. n

‘De meesten vinden het
prima zoals het gaat’
Tierney Mepham (25) was op 26 maart een van jongste
dierenartsen die aanwezig waren op de Algemene
Ledenvergadering van onze deelnemersvereniging DPD.
Zij studeerde 2 jaar geleden af als dierenarts. Ze werkt bij
Dierenkliniek IJsselstein.
We stelden Tierney een paar vragen
over de bijeenkomst met collega’s.
Hoe is je eerste ledenvergadering bevallen?
Tierney: “Het was zeker interessant, maar ook
gezellig zo met collega’s onder elkaar. Het was
leuk opgezet: er werden ons allerlei stellingen

6

voorgelegd. Met stemkastjes konden we onze
mening geven. Per stelling werd er steeds ook
gediscussieerd.”
Wat viel je op?
“Op vragen of we meer zelf willen sturen met ons
pensioen, zei toch zeker tachtig procent dat ze
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het fijn vinden dat het voor hen wordt geregeld.
Globaal genomen vindt jong en oud het prima
zoals het nu gaat.”
Hoe zie jij het?
“Ik vind het fijn dat we pensioen als dierenartsen
samen zelf regelen. Dat is toch anders dan een
financiële instelling die er geld aan wil verdienen.
Ook is het gemakkelijk. Als je van de studie af
komt en gaat werken, komt er zoveel op je af.
Dan denk je echt niet aan je pensioen. Via het
pensioenfonds gaat het vlot en gemakkelijk.
Ook de premie wordt via je werkgever betaald.
Ik heb er geen omkijken naar. Het is een prettig
idee dat het goed is geregeld.”

Wat vind je belangrijk op pensioengebied?
“Dat er over vijftig jaar nog genoeg geld is voor onze
generatie. De belangen van de jongere deelnemers
moeten steeds goed worden meegewogen.”
Ook Els van Andel (28) was er als 1 van de jongere
dierenartsen bij op de Algemene Vergadering
van 26 maart. Zij is dierenarts bij Pets Health
dierenkliniek in Soest. Wat haar opviel was dat
oudere collega dierenartsen onderwerpen zoals
extra pensioen opbouwen belangrijk vinden, en
pensioenleeftijd. “Voor de jongeren is dat goed
om te horen, maar totaal niet waar wij zelf mee
bezig zijn. Ik maak me meer druk over: ik heb een
flexibel salaris, welk bedrag moet ik invullen bij mijn
beroepsinkomen? Wat als ik van baan verander,
hoe moet ik dat regelen met mijn pensioen?” n

Binnenkort verschijnt het UPO
Elk kwartaal betaalt u voor uw pensioen. Hoeveel
pensioen heeft u opgebouwd en hoeveel kunt u
verwachten? U leest dat op uw jaarlijkse UPO,
het Uniform Pensioenoverzicht. Binnenkort ontvangt u hier digitaal bericht over. Het staat dan
op ‘MijnPensioen’.
Het UPO is het moment om stil te staan bij uw
pensioen. U ziet niet alleen wat u aan pensioen
heeft opgebouwd bij SPD. Maar ook wat er voor
uw partner en eventuele kinderen is geregeld.

Goed om te weten
Op het UPO staat het bruto pensioenbedrag dat
u vanaf uw 65ste levenslang per jaar ontvangt.
Besef dat dit bedrag niet zeker is. Het kan hoger
of lager uitvallen. Dat hangt af van de ontwikkelingen in de toekomst. Zo kunnen beleggingsopbrengsten van het fonds en de rente een positief
of negatief effect hebben. De bedragen op het

UPO moet u zien als een indicatie van het pensioen dat u later krijgt.

AOW en pensioen samen zichtbaar
Kijk ook eens op Mijnpensioenoverzicht.nl. Daar
vindt u uw AOW- en pensioenbedragen overzichtelijk bij elkaar. En ook pensioen dat u heeft
opgebouwd bij andere pensioenfondsen. U kunt
er ook het pensioen van uw partner bij uw pensioen optellen.
Wilt u het UPO en andere post van SPD niet
digitaal ontvangen? Geef dit dan voor 30 mei 2019
door via MijnPensioen. U kunt hiervoor ook bellen
met onze pensioenadministratie, 013-4623518.
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Komt u het bestuur
versterken?
Eind 2020 loopt de zittingstermijn af van ons bestuurslid
Paul Knijff. Wij zoeken nu een dierenarts(m/v) die, na
een ruime inwerkperiode, zijn plek wil gaan overnemen. Omdat het om de bestuurszetel gaat namens
gepensioneerden zoeken we een aspirant bestuurslid die gepensioneerd is of voor 1 januari 2021 met
pensioen gaat.

Bent u op zoek naar een mooie invulling
van uw nieuwe vrije tijd en de kandidaat
die we zoeken?
Een pensioenfonds besturen is boeiend en veelzijdig.
Gemiddeld bent u een dag per week bezig voor SPD.
De Nederlandsche Bank (DNB) stelt hoge eisen aan
pensioenbestuurders. Om aan de eisen te voldoen stellen
we u in de gelegenheid om een opleiding te volgen.
U krijgt voldoende tijd om thuis te raken in de wereld van de
pensioenen. Na de inwerkperiode vragen we van onze deelnemersvereniging goedkeuring voor uw benoeming.
Als ook DNB u geschikt vindt voor het besturen van ons
pensioenfonds dan maakt u deel uit van het bestuur.

Meer informatie
Ga naar onze website voor meer informatie over de
vacature. Voldoet u aan de kwalificaties in de advertentie
op onze website? Sollicitaties zijn welkom voor 1 juni 2019
en kunt u via e-mail sturen aan hansvangils59@gmail.com.

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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