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Van alle
vrouwelijke
dierenartsen
die bij SPD
pensioen
opbouwen
werkt 72%
in deeltijd.
Van de
mannen 32%.
Wat betekent dat voor
hun pensioen?

“Werken in deeltijd?
We hebben eerst de financiën
goed op een rijtje gezet”
Patricia Arts (34) is dierenarts en werkt ruim 5 jaar bij de
Gezelschapsdierenkliniek in Roosendaal. Heel bewust
koos ze ervoor om deeltijd te werken. Maandag is haar
vaste vrije dag. “Ik vind het heerlijk om op die dag met
m’n zoontje Luuk leuke dingen te doen.”
Patricia studeerde af in de
‘slechte tijd’. “Acht jaar geleden
was het moeilijk om als
dierenarts aan werk te komen.
Het was pakken wat je pakken
kon. Ik ben met een deeltijdbaan
begonnen, noodgedwongen. Ik
had er zelfs nog een baantje als
schoonmaakster bij. Want het
is geen vetpot als beginnend dierenarts. Nu als
moeder is deeltijd een hele bewuste keuze. Ik zou
40 uur kunnen werken, maar dat wil ik niet.”

Minder pensioenopbouw
Patricia en haar partner hebben de keuze
voor deeltijd werken wel eerst goed becijferd.
“Toen we ons huis kochten, hebben we onze
maandelijkse vaste lasten voor nu en later goed
bekeken. Met deeltijd werken lever je niet alleen
een deel van je inkomen in, ook bouw je minder
pensioen op. Je wilt nu niet in de problemen
komen, maar later ook niet. We hebben het zo
gepland dat ons huis afbetaald is tegen de tijd
dat we met pensioen gaan.” “Het pensioengeld
dat we straks ontvangen, is beperkt. Dat komt ook
omdat ik deeltijd werk. Dan valt ook je pensioen
lager uit. Verder moet je maar afwachten wat er
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allemaal nog gaat gebeuren met de pensioenen
in Nederland, ook al weet ik dat er bij SPD een
pensioenpotje voor mij staat. We hebben het nu
zo geregeld dat we ook nog wel een tegenvaller
kunnen opvangen.”

Er op uit
Patricia geniet met volle teugen van haar extra
dag ‘vrij’ per week. “Je hebt net wat meer tijd
voor je eigen leven. Ik vind het dan vooral
lekker om met Luuk bezig te zijn. Dat vind ik
heel waardevol. Verder is wielrennen ook een
belangrijk onderdeel van mijn leven. We hebben
net een kinderkarretje gekocht om achter de
wielrenfiets te hangen. Dan kan ik ook samen
met de kleine er op uit.” n

Rekenvoorbeeld
Stel een dierenarts werkt vanaf haar 30ste jaar tot haar 65ste
verjaardag fulltime en verdient elk jaar 40.000 euro. Een collega
werkt in deeltijd (60%) en verdient elk jaar 24.000 euro.
Pensioen na fulltime werken
Pensioen na werken in deeltijd (60%)	

12.790 euro per jaar
7.700 euro per jaar

In dit voorbeeld is het meest sombere scenario geschetst:
het pensioen en het inkomen zijn in 35 jaar niet verhoogd.
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UW VRAAG

Ruud (71)
“Wanneer lukt het
om weer toeslag te
verlenen?”

ONS ANTWOORD
Het pensioenfonds probeert uw pensioen
mee te laten stijgen met de oplopende
prijzen. Maar we kunnen alleen de pensioenen verhogen als we financieel sterk genoeg
zijn. Jaarlijks beoordeelt het bestuur of het
(gedeeltelijk) verlenen van een toeslag verantwoord is.
Hoe financieel gezond SPD is, meten we af aan
de dekkingsgraad. Is die te laag, dan kunnen
we de pensioenen niet verhogen. Eind augustus
steeg de beleidsdekkingsgraad naar 106,3%
(was 106,2% in juli). Pas boven een beleidsdekkingsgraad van 110% kunnen we gedeeltelijk verhogen. Voor een volledige indexatie
is een dekkingsgraad van rond de 125% noodzakelijk. We hebben nog een aantal jaren te
gaan dus.

We hebben een herstelplan

Om de dekkingsgraad op het gewenste niveau
te krijgen, hebben we een herstelplan.
Hierin staan de maatregelen die we nemen om
financieel gezond te worden; het pensioenfonds wordt financieel sterker door beleggingsopbrengsten en het (deels) achterwege blijven
van de toeslagen. Vanaf 2020 kan SPD de
pensioenen misschien weer gedeeltelijk verhogen. Maar dan moet het herstel wel volgens
plan verlopen.

Op de hoogte blijven?

De financiële gezondheid van het pensioenfonds kunt u op de voet volgen. Maandelijks
publiceren we op onze website de actuele
dekkingsgraad. U vindt daar ook informatie
over het herstelplan van SPD. n
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Waarom dierenarts
Karin van Heuven bestuurslid werd van SPD
Sinds haar afstuderen in 1998 is Karin van Heuven-van
Kats (48) praktiserend dierenarts landbouwhuisdieren
bij Dierenkliniek Deventer. Zeven jaar geleden werd
ze bestuurslid van het pensioenfonds. “Van pensioen
wist ik nog niet veel, maar het leek mij een leuke
afwisseling op mijn dagelijkse werk op de boerderij.”
Ze had de nodige bestuurlijke ervaring en vooral ook
hart voor de zaak. “Het motto van het pensioenfonds
spreekt me erg aan: van, voor en door dierenartsen.
Oftewel: het is óns pensioengeld. En daar gaan we als
bestuur zo goed mogelijk mee om.”
1 dag per week pensioenwerk
Inmiddels is ze op pensioengebied
door de wol geverfd. Ze zit in haar tweede
bestuurstermijn en wat Karin betreft, plakt
ze er nog een derde bestuursperiode van 4
jaar aan vast. Eén dag per week reserveert ze
voor het pensioenwerk. “Het is ingewikkelde
materie. Er worden hoge eisen gesteld aan
onze deskundigheid. Dat doe je er niet zomaar
even bij. Het is veel vergaderen, lezen, voorbereiden en daarnaast actuele ontwikkelingen in
pensioenland bijhouden door opleidingen te
volgen.”

Klacht als kans
Binnen het bestuur zijn de taken verdeeld.
Vanaf het begin is Karin nauw betrokken bij de
klachtenafhandeling. “Ik heb daarover regel-

4

matig contact met de deelnemersadministratie. We willen weten welke klachten er zijn.
Zit er een patroon in? Dan speelt het bestuur
daarop in. We zien dat als een kans om onze
prestaties te verbeteren.”

“Klachten nemen we heel serieus”
Karin nodigt elke deelnemer die met een
klacht rondloopt uit om zich te melden bij het
fonds. “We willen zo goed mogelijk inspelen
op uitingen van onvrede. Die nemen we heel
serieus. Onze deelnemers moeten vooral niet
het gevoel hebben dat het pensioenfonds een
instituut is waar niks aan te veranderen is. Pensioen leeft; er is veel gaande. Wij gaan daar in
mee. We willen een fonds zijn met open lijnen
qua communicatie; een fonds dat luistert, bereikbaar is en zo nodig de aanpak wijzigt.” n
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Wanneer in actie komen
voor uw pensioen?
U heeft weinig omkijken naar uw pensioen. Al moet u
soms wel in actie komen. Bijvoorbeeld bij de jaarlijkse
inkomensopgave. Maar ook als er dingen veranderen
in uw leven. Er zijn een aantal momenten, waarop u zelf
iets moet doen.
Samen of uit elkaar
Gaat u samenwonen? Dan meldt u zelf uw partner aan bij het pensioenfonds en u stuurt een
samenlevingscontract mee. Gaat u trouwen?
Dan hoeft u niks te melden. Die informatie krijgt
het pensioenfonds via de gemeente.
Gaat u uit elkaar? Dan moet u uw partner afmelden. Bij gehuwden die uit elkaar gaan, hoeft
dat niet. Ook dan krijgen we bericht via de gemeente. Wel moet u in beide gevallen aan het
pensioenfonds laten weten wat de afspraken zijn
over het wel of niet delen van elkaars pensioen.

Heeft u meerdere werkgevers als
dierenarts ?
En geeft u een inkomenswijziging door?
Gebruik hiervoor dan het ‘Formulier inkomensopgave 2018 meerdere werkgevers’.
U vindt dit formulier bij de downloads op
pensioenfondsdierenartsen.nl.

Buitenland
Verhuist u naar het buitenland? Stuur ons vooral
uw verhuisbericht en uw mogelijk nieuwe emailadres. Zo kunnen we in contact blijven. n

Meer informatie
Kijk ook op onze website
pensioenfondsdierenartsen.nl
onder het kopje ‘Wat moet ik doen bij…’
of bij Downloads -> Checklist in actie:
levensgebeurtenissen en pensioen.

Meer of minder werken
Ook als u meer of minder gaat werken, geeft u
dit zelf door aan het pensioenfonds. U bouwt
dan meer of minder pensioen op. En de pensioenpremie verandert. Wij passen dan op basis
van uw beroepsinkomen de premie aan.

5

Samen beslissen:
pensioenleeftijd naar 68 jaar?
De AOW-leeftijd stijgt. Maar onze pensioenleeftijd is nog steeds 65 jaar. Houden
we dat zo? Of volgen we de stijgende levensverwachting en kiezen we voor een
pensioenleeftijd van 68 jaar? Het bestuur van onze deelnemersvereniging DPD is
voorstander van 68 jaar. Wat vindt u?

we de pensioenleeftijd willen verhogen. Dat
geeft ruimte voor extra pensioenopbouw voor
dierenartsen die na hun 65ste willen blijven
praktiseren.”

Beslis mee!
Discussieer mee!
Het DPD-bestuur zegt: het is goed als de
pensioenleeftijd bij SPD naar 68 jaar gaat.
“Want”, zo zegt de voorzitter van het DPDbestuur Bob van der Heijden, “dierenartsen
kunnen daardoor langer pensioen opbouwen
dan nu het geval is. En tegelijkertijd kunnen ze
nog altijd met pensioen wanneer ze zelf willen.
Op hun 65ste bijvoorbeeld. Die keus maakt
iedere deelnemer zelf. Dat is nu zo en dat kan
straks bij een eventueel hogere pensioenleeftijd
ook nog steeds. Het pensioen is op de leeftijd
van 65 jaar dan hetzelfde als voor de verhoging
van de pensioenleeftijd bij SPD; er gaat geen
pensioen verloren!”

Langer pensioen opbouwen
De AOW-leeftijd gaat stapsgewijs omhoog
naar 67 jaar en 3 maanden in 2023. Bob: “Bij
ons pensioenfonds kun je op dit moment maar
pensioen opbouwen tot je 65ste. Vandaar dat
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Leden van de deelnemersvereniging
kunnen hierover niet alleen meepraten,
maar ook mee beslissen. DPD-leden hebben

Ik word lid
namelijk stemrecht. Dus, bent u nog geen
lid? Meld u dan snel aan. Het lidmaatschap
is gratis. Op de ledenvergadering kan er
over de belangrijkste onderwerpen worden
gestemd. In maart 2019 staat verhoging van
de pensioenleeftijd op de agenda van de
ledenvergadering. Tot die tijd ontvangt u
via verschillende kanalen meer informatie
over het verhogen van de pensioenleeftijd.
Zo komt er onder meer een speciale
webpagina op pensioenfondsdierenartsen.nl/
deelnemersvereniging. Hier kunt u zich ook
aanmelden als nieuw lid. n
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Bijna met pensioen?
Welke keuzes maakt u?
Komt uw pensioen in zicht? Wanneer precies? Dat bepaalt u zelf.
Hiernaast las u dat 68 jaar mogelijk onze nieuwe pensioenleeftijd
wordt. Maar ook dan bepaalt u zelf of u vroeger wilt stoppen, of door
wilt werken. Of dat u misschien met deeltijdpensioen gaat. Zo vlak
voor uw pensioen kunt u allerlei keuzes maken.
Bij ons pensioenfonds is de standaardleeftijd
waarop u met pensioen gaat 65 jaar. Eerder
stoppen met werken betekent dat uw maandelijkse pensioenuitkering lager uitvalt.
De opbouw van uw pensioen stopt eerder, en
het moet over meer jaren uitgekeerd worden.
Kiest u voor deeltijdpensioen, bijvoorbeeld
3 dagen werken per week en 2 dagen met
pensioen? Weet dan dat u alleen pensioen
opbouwt over uw inkomen van 3 dagen.

Pensioenplanner: zelf rekenen met
uw pensioen
Uw keuze hangt af van de plannen die u heeft
en van uw financiële situatie. Ook kan uw keuze
samenhangen met afspraken die u hebt binnen
uw maatschap. Wat de financiële consequenties
zijn van uw keuze kunt u eenvoudig uitrekenen
met de pensioenplanner. Die vindt u op onze
website. Ook ziet u daar welke keuzes u allemaal
heeft voor uw pensioen.

Uw keuze hangt af van de plannen die
u heeft en uw financiële situatie
men straks? Ga dan naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar ziet u ook wat u aan AOW ontvangt.
Verder kunt u hier zien wat uw (eventuele) partner
heeft opgebouwd aan pensioen. U logt in met
uw DigiD.

Duidelijk overzicht

Pensioenleeftijd en AOW-leeftijd
niet gelijk

Natuurlijk gaat het om het totaalplaatje. U krijgt
naast uw pensioen ook AOW en misschien heeft
u zelf wat opzij gezet. Mogelijk bouwde u bij een
werkgever in een andere sector pensioen op.
Wilt u zicht krijgen op uw totale pensioeninko-

Veel mensen kiezen ervoor met pensioen te gaan
op het moment dat ze hun eerste AOW ontvangen. De datum waarop uw AOW ingaat, kunt u
niet uitstellen. Op de website van de SVB kunt u
nagaan wanneer voor u de AOW ingaat. n
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Gaat uw premienota naar het
juiste adres?
Als dierenarts betaalt u elk kwartaal pensioenpremie aan het pensioenfonds. De nota hiervoor sturen
wij standaard naar uw woonadres. Wij kunnen de factuur
ook naar uw werkgever sturen.

Wilt u uw facturen op een ander adres
dan uw woonadres ontvangen?
U kunt dit veranderen via onze website. Log daarvoor
in bij ‘Mijn pensioen’. Een betalingsherinnering sturen
wij altijd naar het woonadres. Ook als u ons vroeg de
factuur naar uw werkgever/praktijkadres te sturen.

Gaat u ergens anders wonen?
En krijgt u de premienota op een ander adres?
Uw adreswijziging krijgen wij automatisch door via uw gemeente.
Maar het adres van uw premienota wijzigt niet automatisch mee.

Denkt u er ook aan uw 06-nummer door te geven
via ‘Mijn pensioen’?
Zo kunnen wij u altijd bereiken mocht dat nodig zijn. En u krijgt
een paar keer per jaar als geheugensteuntje een SMS-bericht van
uw pensioenfonds.

Makkelijk altijd de premienota’s
digitaal bij de hand.
Want de nota’s staan nu ook op Mijn pensioen,
uw persoonlijke omgeving op de website.

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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