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Pensioen
in crisistijd
Lees hoe Hans Smit,
voorzitter van ons
pensioenfonds,
en Danse Sonneveld,
bestuurslid,
deze tijd ervaren.

Crisistijd?
Uitkeringen van SPD
lopen normaal door
Het belangrijkste nu is de gezondheid van onze mensen
en de gezondheid van hun praktijken. En ook dat de
uitkeringen van onze pensioenen stevig overeind staan.
Een interview met Hans Smit (voorzitter van het SPDbestuur) en Danse Sonneveld (sinds 1 januari 2020
nieuw in het bestuur).
Natuurlijk heeft de uitbraak van het
coronavirus ook alle pensioenfondsen fors geraakt en dus ook SPD.
Hans Smit: “Het is niet de eerste
crisis die ik meemaak, maar deze is
wel het omvangrijkst. Iedere keer
is het weer een verrassing. Nooit
werd het exact voorspeld door de
modellen. Komt er weer een crisis,
dan geldt één ding: houd je hoofd
koel. Vooral geen paniek. We zitten
allemaal in hetzelfde schuitje.
Het is een kwestie van prioriteiten
stellen. Het belangrijkste voor een
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pensioenfonds is dat je de uitkeringen zeker stelt. De cruciale processen zijn bij ons
geborgd. De uitkeringen gaan gewoon door en
dat blijft ook zo.”

Wettelijke eisen
“Als bestuur hebben we natuurlijk ook bekeken
wat we kunnen doen voor onze deelnemers.
Helaas ontbreekt voor beroepspensioenfondsen
de wettelijke ruimte om de premie-inning op te
schorten. We moeten de premienota’s gewoon
blijven sturen. We mogen daar niet van afwijken.
Ook moeten we erop toezien dat er wordt betaald. Deelnemers die echt diep in de problemen
zitten, kunnen ons bellen of mailen. Dan kunnen
we samen naar een maatwerk-oplossing kijken.”
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verschillende situaties die zich kunnen voordoen.
Het is dus zaak over te schakelen naar het spoor
dat we vooraf bepaald hebben. En vervolgens
check je natuurlijk of het allemaal klopt en
volgens plan werkt.”

Hulp van de overheid
Dagelijks nieuwe informatie

Danse Sonneveld was nog maar een paar
maanden bestuurslid toen de coronacrisis
uitbrak. “Het is alsof ik op een sneltrein ben
gestapt. Het is natuurlijk een hele heftige tijd.
Het werk is meteen opgeschaald. Elke dag
krijgen we van onze pensioenuitvoerder en
vermogensbeheerders informatie over de
laatste ontwikkelingen. Alles wordt strak gemonitord. En als bestuur vergaderen we nu
een keer per week of vaker als dat nodig blijkt.”

Diverse scenario’s
Danse ziet nu met eigen ogen hoe professioneel SPD op dit soort crisissituaties inspeelt.
“Meteen werd de noodprocedure en het
financieel crisisplan erbij gepakt. Iedereen weet
wat er moet gebeuren. Diverse scenario’s zijn
in het verleden in beeld gebracht en doorgerekend. Daardoor zijn we voorbereid op

Mogelijk dat de overheid de pensioenfondsen
vanwege de coronacrisis nog tegemoetkomt.
Vorig jaar voorkwam minister Koolmees dat veel
pensioenfondsen hun pensioenen moesten
verlagen dan wel hun premies moesten
verhogen. Hans: “Je kunt op je vingers natellen
dat nagenoeg alle pensioenfondsen onder hun
vereiste dekkingsgraad zitten”.
Pas aan het eind van het jaar (31 december 2020)
wordt de balans opgemaakt. Mocht de situatie
dan niet veranderd zijn, dan kan de minister
nog met aanvullende maatregelen komen.
Maar daar is op dit moment nog niks over
bekend. Wel kun je zien dat de regering de
nood bij de pensioenfondsen in beeld heeft.
Het is niet voor niks dat bij de aanvullende
loonvergoeding die bedrijven tijdelijk van de
overheid kunnen krijgen, ook de pensioenpremie is meegenomen.” n
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‘Pensioen is van ons samen;
dat maakt het sterk’
Douwe is sinds de oprichting actief voor SPD.
Zo was hij van 1978 tot 1987 bestuurssecretaris. Nu is hij nog lid van ons
Verantwoordingsorgaan. “Het begon met
een fonds voor weduwen en wezen.
Als praktiserende dierenartsen overleden,
leidde dat soms tot schrijnende situaties.
Vrouwen en kinderen bleven met lege
handen achter. Als dierenartsen hebben we
daar samen een fonds voor geregeld.
In 1975 is dat uitgebouwd tot een volwaardig
pensioenfonds. We waren heel trots en blij.
Samen hadden we geregeld dat er geld was
voor onze oude dag. Een basisinkomen zo
lang je leeft.”

Andere wereld

Het pensioen van SPD is niet
meer dan een basispensioen.
Het is aan iedere dierenarts
zelf om nog iets extra’s te
regelen. Waar komt die
basisregeling van SPD vandaan? Douwe van der Meij
heeft het van dichtbij
meegemaakt.
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De wereld van de dierenartsen ziet er tegenwoordig compleet anders uit. “Bijna iedereen
had vroeger een eigen praktijk. Nu zijn er
ketens en zijn de meeste dierenartsen in loondienst. Maar feitelijk hebben we nog steeds
hetzelfde basispensioen voor elkaar geregeld
zoals in de beginjaren. Ook nu moet je zelf
nog iets extra’s regelen.”
Het sterke punt van SPD vindt Douwe tot op
de dag van vandaag dat het pensioenfonds
van, voor en door dierenartsen is. “Als dierenartsen vormen we toch een hele specifieke
beroepsgroep. SPD is daarop afgestemd.
En als we samen veranderingen willen doorvoeren, bespreken we dat met elkaar. Net
zoals vroeger. Ook naar de toekomst toe vind
ik dat nog steeds een sterk uitgangspunt.” n
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U bent positief over
de communicatie
DPD, onze deelnemersvereniging, hoort graag wat u van het pensioenfonds
vindt. Zo kan DPD werk maken van uw wensen. En het pensioen zo makkelijk
mogelijk maken. Een goed voorbeeld is de online-enquête eerder dit jaar over de communicatie
van SPD. DPD vroeg alle dierenartsen een oordeel te geven over onze pensioencommunicatie.
Over de volle breedte oordeelt u ronduit positief.

Top 3 belangstelling

Top 3 informatiebronnen

De meeste belangstelling gaat uit naar:

U raadpleegt het meest:
1 e-mailnieuwsbrief e-SPD
2 website
3 pensioenkrant Onspensioen
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2 de financiële situatie van

informatie over hoeveel
			pensioen u straks krijgt

			 het pensioenfonds

U gaf de communicatie
gemiddeld een 7,3

		

De Onspensioen kreeg het
hoogste cijfer, een 7,5. Mailen
met SPD een 6,7.

3 veranderingen in uw pensioen

			 in de toekomst (zoals indexatie)
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Meedenken kost niets
Wilt u ook meepraten over ons pensioen bij SPD? Word dan lid van DPD. Het is gratis en het geeft u automatisch stemrecht. Op de homepage van pensioenfondsdierenartsen.nl vindt u meer informatie.

Hoe maken we het
makkelijker voor u?
De jaarlijkse inkomensopgave is weer achter de
rug. Op basis hiervan stellen wij uw pensioenopbouw en premie vast. SPD wil de inkomensopgave voor u zo makkelijk mogelijk maken.
En - waar dat kan - verbeteren.
Hiervoor vroegen we tips aan u. Mist u informatie, welk onderdeel kost moeite en is de uitleg
begrijpelijk? Dat waren vragen die we stelden.

We kregen vele tips (van 693 dierenartsen).
Bedankt daarvoor! We gaan ermee aan de slag.
Uit reacties blijkt dat u verbeteringen die SPD
het afgelopen jaar aanbracht, waardeerde.
“Dit ging een stuk soepeler dan vorig jaar.
Super update van het software programma.”
“Veel verbeterd ten opzichte van een half jaar
geleden, heel fijn!” n
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UW VRAAG
Mieke (42)
“Ik werk in loondienst en wil een jaar met onbetaald
verlof. Moet ik dan nog iets doen voor mijn pensioen?”

ONS ANTWOORD
Ja, meld uw onbetaald verlof dan aan bij
ons. Dat kan online via Mijn pensioen.
Heeft u het onbetaald verlof aangemeld?
Dan blijft u tijdens onbetaald verlof maximaal
1,5 jaar verzekerd voor partnerpensioen.
Nieuw is dat u tijdens onbetaald verlof ook 1,5
jaar verzekerd kunt blijven voor premievrijstelling
bij arbeidsongeschiktheid. Een voorwaarde is
wel dat u bij SPD al een vrijwillige verzekering
voor deze premievrijstelling heeft. Met deze
verzekering gaat uw pensioenopbouw ‘gewoon’

door als u arbeidsongeschikt wordt. Ook als dit
gebeurt als u met onbetaald verlof bent.

Let op: Vooraf melden
Wilt u tijdens het onbetaald verlof verzekerd
blijven voor partnerpensioen en voor premie
vrijstelling bij arbeidsongeschiktheid? Dan moet
u ook tijdens uw onbetaald verlof de premies
voor deze verzekeringen blijven betalen.
Belangrijk is dat u vooraf bij SPD meldt hoe
lang u met onbetaald verlof gaat.
Kijk voor meer informatie over de vrijwillige
PVI-verzekering en over onbetaald verlof op
onze website. n

Hoe financieel gezond is SPD?
Alle pensioenfondsen krijgen een klap door de
coronacrisis. De vraag is of er moet worden ingegrepen en verlagen van de pensioenen nodig zijn.
Hans Smit, voorzitter van het SPD-bestuur:
“Voor elk pensioenfonds wordt elke maand de
dekkingsgraad berekend. Deze dekkingsgraad
laat zien of we aan ons verplichtingen kunnen
voldoen. Voor alle fondsen gaat deze dekkingsgraad nu (hard) onderuit. Pas aan het eind van het
jaar kijken we of de situatie zodanig is dat maatregelen nodig zijn. Verlagen van de pensioenen
maakt daar mogelijk onderdeel van uit.”
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Herstelplan
Op basis van de cijfers van 2019 diende SPD haar
herstelplan in bij DNB. Dit plan gaf aan dat SPD
aan de gestelde regels kan voldoen (herstel binnen 10 jaar) zonder verlagen van de pensioenen.

Eind van het jaar
Sindsdien zijn de tijden flink veranderd. Hoe
gezond SPD aan het einde van het jaar is, zal
nog moeten blijken. Ook moeten we eventuele
regelgeving van de overheid afwachten.
Kijk voor actuele informatie over de dekkingsgraad op onze website. n
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‘Ik ben heel blij dat
SPD is bijgesprongen’
“Ik was alleen maar gericht
op het werk in onze praktijk.
Voor ‘bijzaken’ als pensioen
had ik geen tijd.
Gelukkig heeft mijn tweede
echtgenoot geholpen om
ook deze zaken goed te
regelen. Toen ik rond mijn
50ste arbeidsongeschikt
raakte, heeft SPD de opbouw
van mijn pensioen nog vele
jaren betaald. Daar ben ik
nu heel blij om.”
Aan het woord is Margot Kampert (63).
Na haar studie bouwde ze samen met een
collega een praktijk op in Roosendaal.
Gaandeweg kreeg ze steeds meer last van
reuma. Toen het echt niet meer ging heeft
ze haar aandeel in de praktijk verkocht en was
ze afhankelijk van haar arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Tot haar 60ste heeft de SPD haar pensioenopbouw betaald. Een goed voorbeeld dat laat
zien waarom het belangrijk is om een verzekering
af te sluiten bij SPD voor premievrijstelling bij
arbeidsongeschiktheid. Dit is niet standaard
maar op vrijwillige basis.

“Ik zag er als een berg tegenop”
Margot was altijd een ondernemende vrouw.
“Ik vond het indertijd heel moeilijk om aan
mezelf toe te geven dat ik arbeidsongeschikt
was. Ik dacht: ik los het wel anders op. Maar
de reuma werd te erg. Toen heb ik de stap
moeten zetten om me officieel via het UWV
voor 75% arbeidsongeschikt te laten verklaren.
Ik zag daar als een berg tegenop. SPD maakte
me duidelijk dat dit belangrijk was voor mijn
pensioen. Ze wilden me graag helpen. Pas met
een uitkering van het UWV kon de premievrije
pensioenopbouw van start gaan.”
Margot heeft een boodschap aan alle vooral
jonge dierenartsen: “Denk nooit: ik word niet
arbeidsongeschikt. Het kan ook jou gebeuren.
Zorg voor een vangnet. Attendeer nieuwe
collega’s op de PVI-verzekering van SPD.” n
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Nieuw gezicht in VO
Ineke Wisse is gekozen als nieuw lid van het
verantwoordingsorgaan (VO). In maart organiseerde
SPD hiervoor verkiezingen. Ineke kwam als winnaar
uit de bus.

Wie is Ineke Wisse?
“Ik ben een bevlogen Zeeuwse gezelschapsdieren dierenarts
met ruim 30 jaar ervaring. Ik wil me inzetten voor het behoud
van goede pensioenvoorzieningen voor onze hardwerkende
beroepsgroep. Daarom pleit ik voor duurzaam beheer van ons
pensioen. Daarnaast is dit ook het zorgen voor de meest
optimale pensioenvoorziening voor dierenartsen, nu en in de
toekomst. In het VO wil ik het bestuur scherp houden door
kritische vragen te stellen om zo tot het beste advies te kunnen
komen voor ons pensioen!” n

Het bestuur van
het SPD, iets voor u?
SPD heeft een vacature in haar bestuur. Hiervoor zoeken
wij een (ex)deelnemer, met andere woorden een dierenarts (m/v) die premie betaalt of betaald heeft aan SPD.
Het bestuur van SPD bestaat uit 5 tot 7 dierenartsen die
samen met professionele adviseurs zorgen voor de best
mogelijke uitvoering van onze pensioenregeling.
Een pensioenfonds besturen doet u niet op een achternamiddag. Er wordt veel van u gevraagd, het gaat écht
ergens over! Gemiddeld bent u een dag per week
bezig voor SPD.
Heeft u belangstelling? Lees meer over de vacature op
onze website! n
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Houd uw mail
in de gaten!
SPD nodigt u binnenkort uit
mee te doen aan een kort
online onderzoek.

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.

