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Nieuwe regels
hebben
invloed op
uw pensioen
Kijk wat er verandert,
nu en in de toekomst

Wat betekenen
nieuwe pensioenregels
voor uw pensioen?
De komende jaren zijn spannend voor uw pensioen. Denk aan het
pensioenakkoord en de nieuwe regels die daaruit voortvloeien.
Die zullen zeker invloed hebben op uw pensioen.
Kabinet en sociale partners maakten afspraken
over hervorming van het pensioenstelsel. Deze
veranderingen zijn nodig om onze pensioenen
klaar te maken voor de toekomst. Door de veranderende arbeidsmarkt, de aanhoudende lage
marktrente en de hogere levensverwachting zijn
aanpassingen nodig. Het akkoord gaat over het
hele inkomen na pensionering, inclusief AOW.

De AOW-leeftijd stijgt minder snel
Dat is een belangrijke afspraak in het pensioenakkoord die nu al duidelijk is. Voor 2020 en 2021
is de AOW-leeftijd bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Na 2024 wordt de stijging van de levensverwachting anders verrekend. Voor elk jaar dat
we gemiddeld langer leven, gaat de AOW 8
maanden later in. Voor het pensioenakkoord was
dat 12 maanden later.
De AOW-leeftijd de komende jaren:
2019 / 2020 / 2021 66 jaar en 4 maanden
2022
66 jaar en 7 maanden
2023
66 jaar en 10 maanden
2024
67 jaar
Bij SPD is de pensioenleeftijd 65 jaar. Bij de berekening van de hoogte van uw pensioen rekenen
we met deze ingangsdatum. U kunt voor een
andere pensioendatum kiezen. Dat bepaalt u zelf.
Op de pensioenplanner op Mijn pensioen kunt u
zien wat vervroegen of uitstellen van uw pensioen
betekent voor de hoogte van uw pensioen.
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Andere afspraken uitwerken
In het pensioenakkoord zitten veel verschillende
afspraken. Een stuurgroep van kabinet en sociale
partners gaat aan de slag met de uitwerking van
die afspraken. Het duurt nog zeker tot 2022 voordat de details van de nieuwe regels bekend zijn.
SPD bereidt zich voor zover al mogelijk voor op de
veranderingen. Als er meer duidelijk is, hoort u van
ons wat de consequenties zijn voor uw pensioen.

Nieuwe rekenregels pensioen
De dekkingsgraad van SPD is al jaren lager dan
de vereiste dekkingsgraad. Jaarlijks moeten wij
daarom in een herstelplan aantonen dat de dekkingsgraad op tijd weer op het vereiste niveau zal
komen. De overheid bepaalt met welke verwachte
rendementen en rentes pensioenfondsen in dit
herstelplan mogen rekenen. Deze rekenregels
veranderen vanaf 2020. Ook SPD wordt hierdoor
geraakt. Begin 2020 stelt SPD weer een herstelplan op. Hierbij is heel belangrijk wat de dekkingsgraad van het pensioenfonds aan het eind van
2019 is. Deze verandering van rekenregels staat
overigens los van de afspraken in het pensioenakkoord. Op dit moment overweegt de politiek of
de regels voor verlagen van pensioenen voor
pensioenfondsen op korte termijn nog worden
aangepast. Gelukkig is de dekkingsgraad van SPD
van oktober (net) boven de 100%. Daarmee lijkt
de kans op verlagen klein. De uitkomst van het
politiek overleg was bij het ter perse gaan van
Ons Pensioen nog onzeker. n
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Hoe dierenartsen denken
over pensioen
Wij willen uw pensioen zo goed en zo makkelijk mogelijk regelen.
Ook als de komende jaren veranderingen nodig zijn vanwege alle nieuwe
regels die op ons af komen. Daarbij vinden we het belangrijk dat uw
pensioen aansluit bij uw wensen.
Vandaar dat onze deelnemersvereniging (DPD) samen met SPD alle dierenartsen per e-mail een
aantal vragen voorlegde. Uw reacties helpen bij het maken van keuzes over onze pensioenregeling.
Kijk hier naar de uitkomst van de enquête.

Denkt u dat uw pensioen (AOW +
pensioen van SPD) straks voldoende is?

Vindt u het belangrijk dat er bij SPD
een partnerpensioen is?

26% Waarvan:
- 53% zelf spaart;
- 23% vertrouwt op opbouw bij SPD;
- 20% dit regelmatig checkt

JA

NEE

45% Reden:
- scheiding;
- parttime-werken

WEET
NIET

JA

29%

NEE

Op welke leeftijd wilt u met pensioen?
Tussen
60 en 65 jaar
51%
Als ik 65 ben
25%

Op mijn
AOW-leeftijd
18%
Later
6%

73%
19% want partner
heeft eigen pensioen
7% want ik heb
geen partner

Over de enquête:

562

dierenartsen
deden mee,
waarvan

52,5%

47,5%

48% werkt zelfstandig en 48% werkt in loondienst,
4% combineert

Wat doen we met deze uitkomsten?
De besturen van SPD en van de deelnemersvereniging DPD kijken naar deze uitkomsten wanneer
zij onze pensioenregeling aanpassen aan de nieuwe regels. Leden van DPD kunnen meepraten
en beslissen over deze aanpassingen van de pensioenregeling. Bent u nog geen lid van DPD?
Meld u dan aan op pensioenfondsdierenartsen.nl/deelnemersvereniging. n
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‘Waarom stromen er
zoveel dierenartsen uit?’
Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat het
welzijn van Nederlandse dierenartsen onder druk staat.
Het is een zwaar beroep. “We beginnen de factoren in
beeld te krijgen die het vak zo belastend maken.
Maar er is zeker nog aanvullend onderzoek gewenst.”
Dat zegt aankomend SPD-bestuurslid Danse Sonneveld.
Danse is, behalve dierenarts
en onderzoeker, ook voorzitter
van de BPL (Belangengroep
Praktiserende dierenartsen in
Loondienst). Keurt DNB haar
benoeming goed? Dan treedt ze
begin 2020 toe tot het bestuur
van SPD. “Als duidelijk is hoe
dierenartsen door de jaren heen hun vak
ervaren, kun je daar ook als pensioenfonds
op inspelen. Zo valt bijvoorbeeld op dat
dierenartsen gemiddeld op hun 64e al met
pensioen gaan. Dat is ruim vóór hun AOWleeftijd. Wat is daarvan de reden? Het kan
zijn omdat ze beschikken over voldoende
financiële middelen. Maar het kan ook zijn
omdat het vak op die leeftijd als (te) belastend
wordt ervaren. Het is goed om dat als
pensioenfonds beter in beeld te krijgen.

Onderzoek nodig
Ook bij BPL komen geregeld signalen binnen
dat het vak als zwaar wordt ervaren. Dat gaat
onder meer over onregelmatige roosters,
nachtdiensten, fysieke belasting en stress.
“Er is veel uitstroom. Wat zijn de redenen
om uit het beroep te stappen? Dat willen we
graag in kaart brengen. In Nederland is er
weinig onderzoek naar gedaan.” Danse wijst
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Cijfers rond pensioen:

Gemiddelde pensioenleeftijd werknemers
Nederland in 2018: 65 jaar (CBS)
2018: gemiddelde pensioenleeftijd dierenartsen 64 jaar (63 jaar in 2016)
Vrouwelijke dierenartsen gaan gemiddeld
1 jaar eerder met pensioen dan mannelijke
dierenartsen.
Levensverwachting Nederlanders in 2024 op
65-jarige leeftijd: 20,6 jaar (CBS)

ook op studenten. “Ging vroeger 99% van de
afgestudeerden de praktijk in, tegenwoordig
is dat nog maar 75%. Wat zit daar achter? Wat
zijn de argumenten om iets anders te gaan
doen? Als je dat weet, kun je er misschien iets
aan doen.”
Kijken we naar de gemiddelde leeftijd in
Nederland dan blijkt dat dierenartsen net iets
langer leven. “Dat is positief. Maar het zegt
ook niet zoveel. Hoger opgeleiden leven in zijn
algemeenheid gemiddeld langer.” n
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Hoe staan we er financieel voor?
Kijkt u uit naar het moment dat SPD eindelijk weer eens de pensioenen kan
verhogen? Zo lang de rente blijft dalen en historisch laag blijft, is dat onmogelijk.
Geloof maar dat het bestuur u graag extra
pensioen wil toekennen. Maar het moet wel
verantwoord zijn. Dat is geen nattevingerwerk;
we hanteren daarvoor strikte regels van de overheid. Hoe financieel gezond SPD is, meten we af
aan de dekkingsgraad. Is die dekkingsgraad te
laag, zoals dat nu al jaren het geval is, dan kunnen

Op de hoogte blijven?
Onze financiële gezondheid kunt u op de voet
volgen. Maandelijks publiceren we op onze
website de actuele dekkingsgraad. U vindt
hier ook informatie over het herstelplan.

we geen toeslag toekennen. Eind oktober
stond onze beleidsdekkingsgraad op 102,7.
Bijna 4% lager dan een jaar geleden. Ook toen
was dat al te laag om te indexeren.

Kan de dekkingsgraad nog lager?
Alle pensioenfondsen hebben veel last van de
lage rente. Die lage rente neemt extreme vormen
aan. U heeft via de media vast meegekregen
dat er zelfs sprake is van negatieve rente. Onze
dekkingsgraad kan daardoor nog verder dalen.
Daarnaast zijn er de nieuwe regels van de overheid (zie artikel op pagina 2). Ook daardoor daalt
de dekkingsgraad. n

Inkomensopgave bij meerdere
werkgevers: zo doet u dat!
Heeft u als dierenarts meerdere werkgevers en wijzigt uw inkomen?
Ook dan kunt u gemakkelijk online via Mijn pensioen tussentijdse
inkomenswijzigingen doorgeven.
U geeft ons de inkomenswijziging door via
Mijn pensioen. Dan verrekenen we de al in
rekening gebrachte premie met de nieuwe
premie. Dat ziet u terug op uw premienota.
Ook de premie voor de rest van het jaar passen
we dan aan. De premienota kunt u altijd
terugvinden bij Mijn archief (in Mijn pensioen).

Premienota
Omdat wij niet registeren welk inkomen u bij
welke werkgever verdient, kunnen wij geen
gesplitste nota toesturen. Wel kunnen wij u
helpen bij het maken van deze berekening.

Andere werkgever
Stapt u over naar een nieuwe werkgever, maar
veranderen uw inkomen en deeltijd-percentage
niet? Dan hoeft u dat niet door te geven.
Wij registreren niet bij welke werkgever u in
dienst bent. Wilt u dat wij de premienota naar
uw werkgever sturen? Dan moet u wel een nieuw
factuuradres via Mijn pensioen op de website
doorgeven. Is er wel sprake van een verandering
van inkomen en/of deeltijd-percentage?
Geef dit dan door via Mijn pensioen. n
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Vacature in het
Verantwoordingsorgaan
Heeft u affiniteit met pensioen? Wilt u graag een actieve bijdrage leveren
aan het reilen en zeilen van ons pensioenfonds? Het Verantwoordingsorgaan (VO) zoekt een nieuw lid. Is dat iets voor u?
Het VO komt op voor de belangen van de dierenartsen die pensioen opbouwen bij SPD
en van de pensioengerechtigden. Het VO beoordeelt elk jaar het beleid dat het bestuur
heeft uitgevoerd en de keuzes die het maakt voor de toekomst. Daarnaast geeft u in
het VO advies aan het bestuur over bijvoorbeeld het communicatiebeleid van het
fonds en de hoogte van de pensioenpremie. Ook reikt het VO eigen ideeën aan.
Om een goede beoordeling te kunnen maken kan het VO haar bevindingen bespreken met de externe accountant en de externe actuaris. Als lid van het VO vervult
u dus een belangrijke taak. Het gaat écht ergens over! Het raakt vele collega’s nu en
later in hun portemonnee.

Samen met collega dierenartsen
Het VO bestaat uit drie leden. Twee vertegenwoordigen de praktiserende dierenartsen
(actieve deelnemers van SPD), één vertegenwoordigt de pensioengerechtigden. De zittingstermijn bedraagt 4 jaar. Vanwege het vertrek van 1 van de praktiserende dierenartsen
zoeken we nu een nieuwe actieve deelnemer van SPD. In het kader van diversiteit en gezien
onze huidige samenstelling, roepen we vooral vrouwelijke kandidaten en/of kandidaten
jonger dan 45 jaar op om te reageren.

Hoeveel tijd vragen we van u?
Het VO vergadert minstens 2 keer per jaar. Daarnaast vindt minimaal 2 keer per jaar overleg
met het bestuur van SPD plaats. Inclusief voorbereiding is de geschatte tijdsbesteding 40 à
50 uur op jaarbasis. Daarnaast vragen we van u bereidheid om de noodzakelijke deskundigheid op peil te houden. Het fonds biedt u daarvoor de nodige faciliteiten. n

Meer informatie
Heeft u interesse? Bekijk dan de volledige vacaturetekst op onze website.
Stuur dan vóór 1 januari 2020 een e-mail met cv naar de fondsmanager B. Bodo
(bence.bodo@achmea.nl). Heeft u nog vragen over deze vacature? Neem dan
contact op met Harold van Rossem, voorzitter van het VO (06 40 12 13 81) of met
Hans Smit, voorzitter van SPD (06 20 43 47 79).
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Roel (29)
“Ik ben pas gaan
samenwonen, moet
ik zelf mijn partner
aanmelden bij het
pensioenfonds?”

ONS ANTWOORD
Het is goed dat u hier aan denkt! U
meldt uw partner dan zelf aan bij het
pensioenfonds. Als u gaat trouwen
of een geregistreerd partnerschap
aangaat dan krijgen wij hierover
bericht van de Basisregistratie
Personen en hoeft u uw partner niet
aan te melden. Dan heeft uw partner
automatisch recht op partnerpensioen.
Dat is het pensioen dat uw partner
krijgt, mocht u zelf vroegtijdig komen
te overlijden.

Partnerpensioen en samenwonen
Als u samenwoont, meldt u uw partner dus zelf
aan bij SPD. Daarnaast gelden de volgende
voorwaarden om in aanmerking te kunnen
komen voor partnerpensioen:
● U heeft een samenlevingscontract bij de
notaris vastgelegd.
● Beide partners zijn geen bloed- of 		
aanverwant in de rechte lijn.
● Het samenlevingscontract is opgemaakt
vóórdat u met pensioen ging.
● U en uw partner zijn beiden ongehuwd
en zijn geen geregistreerd partnerschap
aangegaan met een derde.
● U en uw partner staan minimaal voor een
half jaar op hetzelfde adres bij de gemeente
ingeschreven.
● U en uw partner voeren aantoonbaar een
gezamenlijke huishouding.

Aanmelden
Meld uw partner aan via Mijn pensioen.
We vragen u dan een kopie van uw
samenlevingscontract te uploaden.

Is alles in orde?
Dan krijgt u van ons een bevestiging dat uw
partner is aangemeld. Wilt u weten wat er voor
uw partner geregeld is? Kijk op onze website
pensioenfondsdierenartsen.nl/de-pensioenregeling
onder het kopje ‘Partnerpensioen’ voor meer
informatie. Het bedrag aan partnerpensioen
ziet u later op uw jaarlijkse pensioenoverzicht.
In Mijn pensioen bekijkt u uw laatste
pensioenoverzicht onder “mijn archief”. n
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En,hoe was het?
Mijn pensioen
‘helder!’

‘duidelijk’

‘gemakkelijk’

‘inzicht’

‘prettig’
Bij SPD zijn we benieuwd of u al bij het nieuwe
deelnemersportaal Mijn pensioen bent geweest.
Een half jaar geleden vernieuwde SPD uw persoonlijke
portaal Mijn pensioen. Veel dierenartsen hebben al
ervaren hoe gemakkelijk het nu is om een beeld te
krijgen van de eigen financiële toekomst.

Waarom naar Mijn Pensioen?
Van uw pensioen geniet u langer dan van een concert of een
vakantie. Kijk daarom eens op Mijn pensioen! U kunt er eenvoudig een overzicht maken van uw inkomsten en uitgaven vanaf uw
pensioendatum. En controleren of dat voldoende is ten opzichte
van de uitgaven.
Wilt u korter gaan werken? Dan ziet u op uw portaal wat dat later
betekent voor uw pensioen.
U kunt op Mijn pensioen eenvoudig uw pensioen plannen door
te ‘schuiven’ met de keuzes die er zijn voor pensioneren: eerder
of later met pensioen gaan, pensioen uitruilen met dat voor uw
partner, deeltijdpensioen en/of starten met een hoger pensioen.

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.
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