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Positief beeld
vanuit
verschillende
invalshoeken
Financieel zien we een opgaande
lijn. Wat is de status van het
nieuwe pensioenstelsel?
En welke wisselingen vonden er
plaats in het bestuur van DPD en
binnen het verantwoordingsorgaan? U leest het in deze krant.

Financieel:
duidelijke lijn omhoog
Hoe doen we het financieel? Ondanks de onrust in de wereld zet de opgaande lijn
van 2021 ook door in 2022. Zijn we al sterk genoeg om de pensioenen te verhogen?
In dit artikel leest u er meer over.
Jarenlang hadden we last van de alsmaar
dalende rente. Voor pensioenfondsen pakte
dat heel slecht uit. Dat is nu omgeslagen.
De rente is al geruime tijd aan het stijgen en
daar profiteren alle pensioenfondsen van.
SPD ook. U zou voor de aardigheid de grafiek
van onze dekkingsgraad eens moeten bekijken

op de website (de dekkingsgraad laat zien of we
financieel gezond zijn, en betreft de verhouding
tussen onze reserves en de (toekomstige)
uitkeringen). Die grafiek laat een strakke lijn
omhoog zien.

Krijgen we extra pensioen dit jaar?
Mooi dat onze financiële situatie verbetert, maar
krijgen we sinds lange tijd weer extra pensioen
toegekend (indexatie)? De ambitie is er, maar we
moeten wel voldoen aan de wettelijke regels.
Omdat we nog net niet voldoen aan de eisen die
de toezichthouder stelt, hebben we ook voor dit
jaar nog een herstelplan moeten indienen. Hierin staan maatregelen die we nemen om verder
aan te sterken.

Meer ruimte voor verhoging
pensioen
Toch komt indexeren eindelijk weer in zicht.
Omdat we aansterken, maar ook omdat de
regels veranderen door de komst van de nieuwe
pensioenwet. Al in de overgangsperiode naar
het nieuwe pensioenstelsel komt er meer ruimte
om de pensioenen te verhogen. Het is de ambitie van het pensioenfonds om uw pensioen
te verhogen zo gauw dat mogelijk is. Hoe een
eventuele verhoging zich dan verhoudt tot de
inflatie is nog niet duidelijk. n
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- RACHEL BROUWER

‘Ik wil weten wat er bij de
deelnemers speelt’
“Ik ben altijd wel bezig met vooruit
denken. Hoe gaat de toekomst
eruitzien? Dus ook een onderwerp als
pensioen, daar wilde ik meteen meer
van weten. Ik hou van mijn werk,
maar het is voor mij ook bedoeld om
voor mijn eigen oudedagvoorziening
te zorgen.” Dat zegt Rachel Brouwer,
nieuw lid van het bestuur van onze
deelnemersvereniging DPD.
Rachel (32) is nu vier jaar aan de slag als dierenarts.
Ze woont in Hellendoorn en werkt vandaaruit vooral
voor klanten in noordoost Nederland. Ze is als
varkensdierenarts in loondienst bij de internationale
dierenartsenpraktijk Lintjeshof.

actief. “Thema’s als democratisch besturen, medezeggenschap, feeling houden met de achterban,
spreken me aan. Als bestuurslid zal ik zeker contact
zoeken met de leden. Ik wil weten wat er speelt en
dat meenemen naar de bestuurstafel.”

Mening kenbaar maken

“Gerust bellen”

“Toen ik als twintiger begon als dierenarts heb ik
me vrijwel meteen aangemeld als lid van DPD. Ik
ben sindsdien ook altijd naar de jaarvergaderingen
geweest. En dan laat ik ook mijn mening horen. Dat
viel op blijkbaar want na de laatste vergadering
vroegen ze of het misschien iets voor mij was om lid
te worden van het bestuur.”

“Ik vind het fijn als deelnemers contact met me
zoeken als ze vragen hebben over de regeling of
als er iets dwars zit op pensioen-gebied. Ze mogen
me altijd bellen, of ze kunnen me via social media
benaderen. En natuurlijk horen we ook graag als we
het goed doen.” n

Contact zoeken met de deelnemers
Rachel heeft flink wat bestuurlijke ervaring. Zo zet
zij zich in voor de beroepsvereniging CPD. En in
vroeger jaren was ze ook lokaal en landelijk politiek

Gegevens Rachel:
(06)11 34 66 66
rachel.cummins@pensioenfondsdierenartsen.nl
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Op weg naar nieuw pensioenstelsel
In veel artikelen in deze Pensioenkrant duikt de komst van het nieuwe pensioenstelsel op. Wat is de stand van zaken? Welke veranderingen zijn al bekend?
Bij de overgang van de bestaande pensioenregeling
naar de nieuwe, is de belangrijkste uitdaging om de
belangen van iedereen (deelnemers, gepensioneerden
en gewezen deelnemers) zo gelijkwaardig mogelijk
mee te laten wegen. Het is niet de bedoeling dat de
ene groep er beter uit tevoorschijn komt dan een
andere. Hier ligt een taak voor de besturen van
DPD en SPD gezamenlijk. Zover is het nog niet,
nu worden de grote lijnen van het nieuwe stelsel
verkend. Wat zijn de opties en hoe pakken die uit?
Zo gaat de deelnemersvereniging het gesprek aan
met de achterban om zo de wensen die er leven te
inventariseren (zie artikel hieronder).

Enkele veranderingen zijn nu wel
al bekend:

• Alle deelnemers van SPD betalen straks hetzelfde
premiepercentage. Nu is dat nog leeftijdsafhankelijk (dus nu bij hogere leeftijd, een hoger
premiepercentage).
• Deelnemers die na 1 januari 2023 met pensioen

gaan, krijgen de mogelijkheid 10% van hun
pensioen in 1 keer op te nemen. Dat geld is naar
eigen keus te besteden.
• Wat blijft is dat dierenartsen ook straks (verplicht)
premie betalen en pensioen opbouwen tot hun
65ste. Net zoals nu kunt u ook straks nog steeds
eerder met pensioen (vanaf uw 60ste) of uw pensioen
later in laten gaan (tot uw 70ste). Maar na de 65ste
verjaardag is er geen premieverplichting meer.

Volg de veranderingen op onze website
De stappen die we zetten richting het nieuwe
pensioenstelsel kunt u op de voet volgen.
Op de website hebben we hiervoor een aparte
pagina opgezet. U vindt er een tijdlijn
die aangeeft hoe de planning er de
komende jaren uitziet. Ook geven we
antwoord op veelgestelde vragen. n

pensioenfondsdierenartsen.nl/
pensioenakkoord

DPD komt naar je toe
Door de komst van het nieuwe pensioenstelsel gaat onze pensioenregeling op de
schop. Wat zijn de wensen van de deelnemers? Om input op te halen en ook uitleg te
geven organiseert deelnemersvereniging DPD ‘roadshows’ komend jaar. Ook wordt
er een klankbordgroep opgezet.
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Er komen 5 regionale roadshows. Carolien Buck (DPDbestuursvoorzitter): “We willen in gesprek met onze
deelnemers. Er gaat best veel veranderen. Dat moeten
we samen vormgeven. Door elkaar te ontmoeten hoor
je wat er speelt en ook kunnen we begrip kweken voor
beslissingen die we moeten nemen. Uiteindelijk is ons
doel een zo goed mogelijk pensioen voor onze leden.
Daar doen we het voor.”

hebben we ook besloten een klankbordgroep op te
zetten. Een groep van 12 à 15 leden die samen een
dwarsdoorsnede vormen van het gemêleerde ledenbestand (jong/oud, man/vrouw, zelfstandig/loondienst,
kleine praktijk/grote keten, de diverse sectoren, etc.).
De klankbordgroep bestaat uit zowel dierenartsen die
lid zijn van DPD als dierenartsen die geen lid zijn.

Klankbordgroep: 12 à 15 leden

Heb je interesse om aan de klankbordgroep
mee te doen? Meld je dan aan via:
klankbord@pensioenfondsdierenartsen.nl n

“Onze regeling is van, voor en door dierenartsen. Om
goed aan te sluiten bij de wensen vanuit de achterban

Aanmelden

UW VRAAG

Kan ik loonheffingskorting
aanvragen via het portaal?
ONS ANTWOORD
Net zoals werknemers die loon ontvangen, hebben pensioengerechtigden recht op
korting op de belasting die ze betalen. Dat heet loonheffingskorting. Dus heeft u een
pensioenuitkering en wilt u hiervoor de loonheffingskorting toepassen? Dat regelt u
eenvoudig via Mijn pensioen.
Loonheffing is het bedrag dat u als pensioengerechtigde betaalt over uw pensioen en uw AOW. Zoals het
woord al zegt: met de loonheffingskorting krijgt u korting op deze loonheffing. U betaalt dan minder belasting
en houdt netto meer over.

Korting op belasting
Als u AOW en een aanvullende pensioenuitkering ontvangt, heeft u twee inkomens. De loonheffingskorting mag
u maar op één inkomen toepassen. Is uw pensioen hoger dan uw AOW-uitkering? Dan is het meestal slimmer
om de loonheffingskorting toe te passen op uw pensioen. Let op: als u op beide inkomens loonheffingskorting
toepast, krijgt u teveel korting op uw belasting en moet u dit achteraf terugbetalen aan de Belastingdienst.

Vanaf wanneer? Vanaf nu!
Toepassen van de loonheffingskorting kunt u eenvoudig via Mijn pensioen aangeven. Met één vinkje is het geregeld.
U logt in op Mijn pensioen en via home kunt u onder “snel regelen” het toepassen van uw loonheffingskorting
wijzigen. Voorheen moest u het pensioenfonds hierover een brief of e-mail sturen. Dat gaat nu dus gemakkelijker. n
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- H A R O L D VA N R O S S E M & B R E G J E W I T L OX

‘Meekijken in de
pensioenkeuken’
Wisseling van de wacht: Harold van Rossem
vertrekt als lid van ons Verantwoordingsorgaan
(VO) en Bregje Witlox komt juist kersvers
binnen. Een korte reactie van beiden.
Harold (62) was acht jaar lid (“2 termijnen,
langer mag je niet blijven”). Toen hij
begon was net wettelijk bepaald dat er bij
beroepspensioenfondsen een VO moest
komen. Niet om te ‘regeren’, maar om te
‘controleren’. Als VO kijken we over de
schouder van het bestuur mee om te checken
of beslissingen goed worden afgewogen.”

Van alles een beetje
afweten
“Het bestuur
moet over alles
tot in detail
geïnformeerd
zijn Zover gaat
het bij het
VO niet. Maar
stiekem gaat er
toch best veel
tijd zitten om je
kennis up-to-date
te houden. Er gebeurt
momenteel zoveel op
pensioengebied.
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Ik heb het altijd interessant gevonden;
je kijkt mee in de pensioenkeuken.”
Bregje (37) heeft net haar eerste vergadering
bijgewoond (“een enthousiaste club mensen”).
Ze heeft ‘ja’ gezegd omdat er veel staat
te gebeuren rond de pensioenregeling.
“Gaandeweg ben ik de meerwaarde van een
eigen regeling gaan inzien. Dan kun je kritisch
aan de zijlijn blijven staan, of je kunt zelf ook
een bijdrage leveren. Ik denk dat de komst
van het nieuwe pensioenstelsel ons een prima
kans biedt om samen te bekijken hoe we onze
regeling kunnen aanpassen aan de wensen van
deze tijd.” n

MEI2022
- DANSE SONNEVELD

‘Ik ben trots
op dierenartsen’
“Meer en meer ben ik me gaan richten
op de mens achter de dierenarts.
Ik ben trots op ons werk en de mensen
die het uitvoeren. Graag zet ik me in
om de randvoorwaarden van het vak
goed te regelen.” Dat zegt Danse
Sonneveld, de nieuwe bestuursvoorzitter van SPD.
Sinds begin 2020 is Danse (37) bestuurslid.
Afgelopen jaar heeft ze zich (in nauwe samenwerking met oud-voorzitter Hans Smit) voorbereid
op deze nieuwe rol. Sinds 1 januari is ze officieel
als nieuwe voorzitter in functie. “Het is fijn dat
Hans nog een jaar aanblijft als bestuurslid.
Hij heeft zoveel ervaring. Daar willen we nog
graag gebruik van maken.”

“Het gaat me om de dierenarts, daar
doe ik het voor”
De mens achter de dierenarts; wat spreekt je zo
aan? “Ik vind het mooie mensen. Ik ken ze als heel
pragmatisch en gedreven, recht door zee. Vaak
zijn het ook vakidioten, die maar doorgaan. Een
dierenarts zet zichzelf niet snel op de eerste plaats.
Ze denken niet graag na over ‘bijzaken’ als hun
pensioen. Ik vind het belangrijk dat er iemand is
die daar echt zijn tanden in zet. Ik vind pensioen
interessant, maar het gaat me om de dierenarts;
daar doe ik het voor.”

Danse zelf heeft een gezin met drie jonge kinderen
(“tussen de 7 en de 1 jaar”). Danse werkt, naast haar
pensioenwerk, als algemeen manager bij Dactari,
een coöperatie van dierenartsen en heeft daarvoor
in de praktijk gewerkt als paardendierenarts. “Ook
bij Dactari richt ik me op de dierenartsen. Ik zorg
ervoor dat ze hun werk vlot en soepel kunnen
uitvoeren.” Verder is ze bezig met haar promotieonderzoek over actuele ontwikkelingen in de
dierenartsenpraktijk.

Uitdagende ontwikkelingen in de
pensioenwereld
“De uitdagingen in de pensioenwereld zijn
groot nu alle fondsen overgaan naar een nieuw
pensioenstelsel. Het is heel bijzonder om dat als
voorzitter mee te maken en in goede banen te
leiden. Ik zie het als een kans om onze regeling
te actualiseren en beter aan te laten sluiten op de
dierenartsen van nu.” n
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AV deelnemersvereniging ging vooral
over de toekomst
Veel aandacht ging uit naar het nieuwe
pensioenstelsel en de gevolgen voor onze
pensioenen. En ook waren er vele stemrondes.
Dat is in het kort de samenvatting van de
algemene vergadering (19 april) van DPD,
onze deelnemersvereniging.
Ook dit jaar was de jaarvergadering nog online. Met als groot
voordeel dat er niet eerst een flinke autorit gemaakt hoeft te
worden om de vergadering bij te wonen. Dat is ook te merken
aan de opkomst. Die is online duidelijk groter dan bij de fysieke
jaarvergaderingen op locatie.

De details zijn nog niet bekend

Belangrijk onderdeel van het programma was het interview
van Carolien Buck (DPD-bestuursvoorzitter) met de voorzitter
van het pensioenfondsbestuur Danse Sonneveld. Zij vertelde
welke stappen er tot nu toe zijn gezet richting het nieuwe
pensioenstelsel. Het streven is om in 2025 over te gaan, als
tenminste de wetgeving op tijd volledig bekend is.
De hoofdlijnen zijn bekend, maar sommige details nog niet.

13 stemrondes

Over allerlei onderwerpen is weer gestemd tijdens de AV.
Van verlenging van bestuurstermijnen tot de hoogte van de
contributie (conclusie: lidmaatschap blijft gratis). Voor het
doorvoeren van grote wijzigingen vraagt DPD alle leden om
te stemmen. Zo wordt rondom het nieuwe pensioenstelsel
een groot referendum gehouden. Alleen DPD-leden mogen
hieraan deelnemen. Wil je meebeslissen? Zorg dan dat je lid
bent van onze deelnemersvereniging. Meer informatie vind
je op de website.
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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.

