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Voor veel mensen is het onbegrijpelijk.
De meeste pensioenfondsen zijn rijker dan ooit, 
ook SPD. Tegelijkertijd staan de kranten bol van 
negatieve verhalen over pensioenfondsen die 
het zo moeilijk hebben. Om te voorkomen dat 
ze de pensioenen moeten verlagen, verhogen 
pensioenfondsen de premie of wordt voor 
dezelfde premie minder pensioen opgebouwd. 
En als mensen naar hun eigen pensioen kijken, 
zien ze dat hun pensioen jaarlijks minder waard 
wordt. Elk jaar is er wel een beetje inflatie, maar 
de compensatie daarvoor, de indexatie, was 
er de laatste jaren niet. Dus wordt pensioen 

minder waard. Pensioengerechtigden merken 
dit direct in de portemonnee. 

Met handen en voeten gebonden
Pensioenfondsen zijn met handen en voeten 
gebonden aan strenge regels van de overheid. 
De regel waar ze het meeste last van hebben 
is de rekenrente. Met die rente moet ook 
SPD berekenen hoeveel geld het in kas moet 
hebben om toekomstige pensioenen te kunnen 
toezeggen. Die rekenrente is al heel lang erg 
laag. Hoe lager de rente hoe meer er extra in 
de kas moet zitten. 

De waardevermindering van uw pensioen bedroeg de afgelopen tien jaar 17%. Dat komt door 
de inflatie en het uitblijven van de jaarlijkse compensatie door het toekennen van extra pensioen 
(indexatie). De koopkracht daalde hierdoor. Het beleggingsrendement van SPD was de afgelopen 
tien jaar gemiddeld 9,8% per jaar. Door de strenge rekenregels heeft u daarvan niet kunnen 
profiteren. Dat verandert voor een deel met de komst van het nieuwe pensioenstelsel. 

Pensioen minder waard
De afgelopen jaren zijn de pensioenen bij SPD, en bij de 
meeste andere pensioenfondsen, minder waard geworden. 
Als we die lijn doortrekken, wat blijft er dan straks van ons 
pensioen over? 
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Beleggingsresultaten
Door het uitblijven van verhogingen werd uw 
pensioen de laatste jaren minder waard.  Dit komt 
niet door de behaalde beleggingsresultaten. Kijken 
we naar onze beleggingen over de afgelopen tien 
jaar, dan zien we dat we jaarlijks gemiddeld bijna 
10% rendement haalden. Dat is mooi. Maar het is 
niet voldoende om de ‘pijn’ van de rekenrente op te 
vangen. 

Verandering in zicht: nieuw 
pensioenstelsel
Met de komst van het nieuwe pensioenstelsel 
(zie ook pagina 5) veranderen de ‘spelregels’ 
voor pensioenfondsen. Ze hoeven niet langer te 
rekenen met de rekenrente. Dat betekent niet 
dat pensioenfondsen zich voortaan ‘rijk mogen 
rekenen’. Ze moeten rekenen met realistisch te 
verwachten beleggingsrendementen. 

Wat betekent dat voor uw pensioen? 
Uw pensioen blijft afhankelijk van het 
beleggingsrendement dat het pensioenfonds 
scoort. Dat verandert niet. En het blijft afhankelijk 
van de ups en downs van die beleggingen. Die 
waren er altijd al. Pensioen was onzeker en blijft 
onzeker. Alleen wordt die onzekerheid beter 
zichtbaar. En het pensioen beweegt sneller mee met 
die ups en downs. 

Oude regels gelden nog even
Pensioenfondsen stappen naar verwachting  tussen 
2024 en 2026 over op het nieuwe systeem. Tot zo 
lang gelden nog de oude regels. Tot die tijd moet 
SPD de pensioenen berekenen op basis van die 
oude regels.  n

Bij de verkiezing van een nieuw lid voor het Verant-
woordingsorgaan (VO) kwam Bas van Haaften als 
winnaar uit de bus. Bas komt namens de gepensio-
neerden in het VO. Graag stelt hij zich aan u voor:

“Ik ben 66 jaar, sportief, analytisch en kritisch en ik 
geniet pensioen van zowel SPD als van het ABP. U 
kunt van mij een betrouwbare, integere, zorgvul-
dige, onafhankelijke en genuanceerde instelling 
verwachten in het Verantwoordingsorgaan.
Ik heb mij kandidaat gesteld omdat ik graag be-

trokken wil zijn bij de 
implementatie van het 
nieuwe pensioenakkoord bij de SPD. Ik heb belang-
stelling voor financiële puzzels en vraagstukken. 
Het behalen van een optimaal rendement voor alle 
betrokkenen heeft mijn aandacht. Ik verwacht als lid 
van het VO actief de keuzes van het bestuur te be-
oordelen. Maatschappelijk, intellectueel en sociaal 
actief blijven vind ik belangrijk. Fijne bijkomstigheid 
is ook dat ik als lid van het Verantwoordingsorgaan 
contact kan houden met mijn beroepsgroep.” n

Pensioen minder waard

EVEN VOORSTELLEN 

Bas van Haaften nieuw in
het Verantwoordingsorgaan
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SPD-bestuursvoorzitter Hans Smit geeft 
uitleg: “Maatschappelijk Verantwoord 
Beleggen (MVB) is afgelopen jaar echt in een 
stroomversnelling terecht gekomen. Dat komt 
door regelgeving en door samenwerking 
tussen pensioenfondsen. Wat regelgeving 
betreft zegt de toezichthouder ‘mooi dat u 
duurzaam belegt, maar toon het maar aan’. 
Je moet het verantwoorden. Daarnaast heeft 
SPD met zo’n 90 andere pensioenfondsen het 
MVB-convenant ondertekend. Het doel hiervan 
is om uniformiteit te creëren. Samen dezelfde 
heldere uitgangspunten hanteren. Zodat je 
appels met appels kunt vergelijken.”

Middenmoot
Hans zegt er direct achteraan, dat deze samen-
werking niet betekent dat SPD nu opeens voorop
loopt met MVB. “Dat zeker niet, dat hebben
onze deelnemers ook niet expliciet uitgesproken.
We zitten in de middenmoot. Maar we zijn wel 
voor meer duidelijkheid. Daarom doen we mee.” 

Hans legt uit dat SPD voortaan een MVB-tool 
hanteert waarmee een ‘foto’ te maken is van 
de beleggingsportefeuille. “Aan die foto kun je 
precies aflezen welke beleggingen echt groen 
zijn, welke nog verbeterd kunnen worden en 
van welke beleggingen je beter afscheid kunt 
nemen, uit MVB-oogpunt.”

Positief
Het grootste deel van de SPD-deelnemers 
vindt groen beleggen belangrijk. Voor 
sommigen is niet duidelijk wat dit betekent 
voor het rendement. Hans: “We zijn ervan 
overtuigd dat MVB uiteindelijk positief uitpakt. 
Hetzij in rendement, hetzij in minder risico. 
Beleg je bijvoorbeeld in een oliemaatschappij 
die opeens veel minder winst maakt omdat er 
steeds meer weerstand komt tegen fossiele 
brandstof, dan loop je een risico. Met onze 
MVB-tool voorkomen we dat.” n

SPD belegt ‘maatschappelijk verantwoord’. Net zoals bijna alle 
andere pensioenfondsen. Maar wat verstaan we hier onder?  
Iedereen vult het op zijn eigen manier in. Om duidelijkheid te 
verschaffen heeft een grote groep pensioenfondsen hierover 
afspraken gemaakt.

Maatschappelijk
Verantwoord Beleggen (MVB)
in stroomversnelling



5

MEI2021

Carolien Buck (36), is
5,5 jaar bestuurslid
van de DPD en sinds
eind vorig jaar
bestuursvoorzitter. 
Ze is gezelschapsdie-
renarts bij ‘Dierenzie-
kenhuis Breda’. 

“Omdat ik naast mijn reguliere werk graag ook iets 
heel anders wilde doen, kwam ik bij het pensioen-
fonds terecht. Ik vind een goed basispensioen 
belangrijk en ik heb altijd willen weten hoe het met 
mijn pensioen geregeld is. Zo ben ik erin gerold.”

Leden kiezen
Ze vertelt over het nieuwe pensioenstelsel dat elk 
pensioenfonds de keus geeft uit verschillende 
varianten en opties. “Daarover gaan we dit jaar 
vooral kennis vergaren. Uiteindelijk zijn het de 
leden van DPD die bepalen met welke variant ons 
pensioenfonds aan de slag gaat. Typisch weer zo’n 
moment dat laat zien dat zeggenschap bij ons echt 
iets voorstelt.” 

DPD-leden bepalen - nadat de wetgeving definitief 
is geworden - welke variant de voorkeur krijgt: ‘de 
verbeterde premieregeling’ of ‘het nieuwe contract’. 
Daarbinnen zijn dan weer vervolgkeuzes te maken. 
De stappen die gezet moeten worden richting een 
nieuw pensioenstelsel, zijn tijdens de afgelopen (digi-
tale) ledenvergadering van 13 april 2021 besproken.  

Online in gesprek  
Carolien: “Ik vond leuk om daar nieuwe én bekende 
gezichten te zien. Ruim 70 dierenartsen waren aan-
wezig bij de online AV, net als vorig jaar een hoog 
aantal. Dat is super. Zij gingen in gesprek met Hans 
Smit, over de terugblik op het referendum in 2020 
over de premieopbouw en keken daarna vooruit 
naar het nieuwe pensioenstelsel. Mooi dat er via de 
chat goede vragen van leden kwamen. Ik deed deze 
oproep ook in de AV, maar ook hier: vind je dat we 
het anders moeten regelen? Wil je iets kwijt of heb 
je een vraag? Stuur ons een e-mail!”

Voorbereiden op overstap
Veel details van het nieuwe pensioenstelsel zijn nog 
niet ingevuld. Dat is aan het nieuwe kabinet. “Aan de 
ene kant is het afwachten wat er nog besloten 
wordt, aan de andere kant is het wel belangrijk dat 
we nu zoveel mogelijk informatie vergaren en delen 
om ons voor te bereiden op de overstap.”

Vooral lid worden
Carolien roept elke deelnemer op zich aan te melden 
als lid van DPD. “Het is gratis, binnen een minuut 
geregeld en je hebt daarmee als dierenarts iets te 
zeggen over je eigen pensioen.” Aanmelden kan via 
pensioenfondsdierenartsen.nl/deelnemers-
vereniging  n

Nieuw pensioenstelsel: 
keuze uit verschillende
opties

Ik word lid

Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel. Maar 
niet à la minute. Dat gaat in stappen. We spreken 
hierover met Carolien Buck. Een mooie gelegenheid 
om haar ook even voor te stellen. Ze is de nieuwe 
voorzitter van onze deelnemersvereniging DPD.

Carolien Buck

https://www.pensioenfondsdierenartsen.nl/deelnemersvereniging
https://www.pensioenfondsdierenartsen.nl/deelnemersvereniging


Om te voldoen aan de eisen van de overheid waren maat-
regelen nodig. De leden van DPD hadden de keus om de 
premie te verhogen om de huidige opbouw intact te laten. 
Of om de premie gelijk te laten waardoor de opbouw lager 
uitvalt. Het pensioenfonds informeerde op verschillende 
manieren alle deelnemers hier in 2020 over. De leden van 
DPD, onze deelnemersvereniging, kozen voor verhoging 
van de pensioenpremie.

“Waarom gaat de premie
zoveel omhoog in 2021?”
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ONS ANTWOORD

UW VRAAG
Bij belangrijke veranderingen van de pensioen-
regeling hebben de leden van de DPD stemrecht.
Op de ledenvergadering in oktober 2020 bespraken 
zij de opties. Eind 2020 stemde een ruime meer-
derheid van de leden voor een premieverhoging. 

Vijfjaarlijkse toets
Om de vijf jaar bekijkt SPD of de premie en het  
opbouwpercentage nog aansluiten bij de huidige 
eisen van de overheid. Omdat de rekenregels
van de overheid de afgelopen jaren weer stren-
ger zijn geworden, was een herziening nodig. 
De premie stijgt voor jongeren harder dan die 
voor ouderen. Dat is omdat het geld van jongeren
nog heel lang uitstaat. Een lagere rendements-
verwachting en de lage rente raken daardoor 
hun pensioenpremie het hardst. n

Kijken we naar de grafiek van onze actuele 
dekkingsgraad in het coronajaar 2020 dan 
zien we een heuse achtbaan. Het beeld van
de beleidsdekkingsgraad is heel anders: 
een gelijkmatige daling die in het najaar 
stabiliseerde. Begin dit jaar zien we een 
lichte stijging.  
 
De dekkingsgraden laten zien hoe financieel 
gezond we zijn. Een beleidsdekkingsgraad van 
100% betekent dat we nu en in de toekomst 
onze pensioenen kunnen uitbetalen. Omdat we 
rekening moeten houden met extra kosten en 
tegenvallers is de ondergrens 104,2%. In maart 
stonden we op 99,6%.  

Rente blijft dwarszitten
Dat is dus te laag. Zoals vaker gemeld komt dat 
vooral door de aanhoudend lage rente. Voor 
mensen die een nieuw huis kopen is dat goed 
nieuws, voor pensioenfondsen is het slecht 
nieuws. Het dwingt ons vele miljoenen extra in 
kas te houden. Dat heeft te maken met de reken-
regels die de overheid ons oplegt.

Maandelijks een update
Volg op onze website de ontwikkeling van de 
dekkingsgraden. U ziet daar dat de beleids-
dekkingsgraad veel stabieler is dan de actuele 
dekkingsgraad. Dat komt omdat de laatste de 
actuele stand van de maand laat zien. De beleids-
dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 
12  maanden. n

Hoe staan we er financieel voor? 
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SPD weet wat er speelt
in de dierenartsenpraktijk 

Praktijken worden steeds groter en bij die 
schaalvergroting is de opmars van grote 
buitenlandse ketens het meest opvallend.
“De ruimte die er is voor beginnende dieren-
artsen om als zelfstandig ondernemer een 
praktijk te runnen wordt steeds kleiner. 
We zien bij SPD dat het aantal zelfstandigen 
duidelijk terugloopt en het aantal dierenartsen 
in loondienst toeneemt. SPD is een pensioen-
fonds van, voor en door dierenartsen. 
Zo borgen we dat de individuele dierenarts
zelf direct invloed heeft en houdt op onze 
regeling.” 

ZZP’ers 
Die zorg voor elkaar zie je ook terug bij een 
andere trend, het toenemend aantal ZZP’ers. 
“Vaak komen deze zelfstandigen er niet aan toe 
om voor hun eigen pensioen te zorgen. In de 
media is hier veel aandacht voor. Dierenartsen 

die als ZZP’er werken bouwen wel pensioen 
op. Ook al hebben ze wisselende inkomsten, 
met de collectieve regeling van SPD spelen we 
hierop in.”

Parttimers 
Ook parttimers bouwen bij SPD pensioen 
op. “Maar omdat ze bijvoorbeeld maar 2 of 3 
dagen per week werken, valt hun pensioen een 
flink stuk lager uit. Het is belangrijk dat ze dat 
beseffen. In onze communicatie besteden we 
daar aandacht aan. We hebben bij SPD slechts 
een basispensioen, als je daar maar de helft 
van opbouwt is het belangrijk dat je probeert 
zelf nog iets extra’s te regelen voor later.” n

Hoe speelt het pensioenfonds 
in op trends binnen het vak-
gebied van dierenartsen? 
Zoals het toenemend aantal 
ZZP’ers en parttimers, de 
feminisering van het vak, of de 
schaalvergroting die gaande  
is. Danse Sonneveld, bestuurs-
lid bij SPD, vertelt hierover. 

Danse Sonneveld
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Vanaf 1 januari 2023 komen er twee plaatsen vrij in het 
bestuur van SPD. Daarom zoekt het SPD bestuur al dit 
jaar twee nieuwe, enthousiaste (aspirant)bestuursleden. 
Durft u de uitdaging aan om samen met professionele 
adviseurs te gaan zorgen voor de uitvoering van onze 
pensioenregeling van dierenartsen? 

Een pensioenfonds besturen doet u niet op een achternamid-
dag. Reken erop dat u minimaal 1 dag per week beschikbaar 
bent. Er wordt veel van u gevraagd, het gaat écht ergens over! 
Het raakt vele collega’s nu en later in hun portemonnee.

Wat bieden we u?
Wij bieden een opleidingsprogramma op maat waarin u wordt 
klaargestoomd voor deze verantwoordelijke functie in een 
boeiende omgeving. U krijgt de mogelijkheid om bestuurs-
ervaring op te doen. Voor 2023 neemt u, als toehoorder, deel 
aan de vergaderingen van het bestuur en zijn commissies. 
Er is een passende beloning (op vacatiebasis) en een reiskosten-
vergoeding.

Heeft u belangstelling?
Kijk voor meer informatie over de vacature op
www.pensioenfondsdierenartsen.nl. Wilt meer infor-
matie over de bestuursfuncties? Neem dan gerust contact 
op met Danse Sonneveld of met Hans Smit, de voorzitter 
van SPD. Mail uw sollicitatiebrief met motivatie en c.v. 
vóór 1 juni 2021 naar Danse Sonneveld, voorzitter van 
de Werkgroep Sollicitatie 2021: 
danse.sonneveld@pensioenfondsdierenartsen.nl 

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.

SPD zoekt 
enthousiaste
nieuwe
bestuursleden
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