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Maak
Stel dat u door arbeidsvóór 1 mei
ongeschiktheid (geuw keuze
deeltelijk) niet meer
kunt werken als dierenarts.
Hoe vangt u dat op? Sinds 1 januari
2015 kiest u zelf of u wilt dat het pensioenfonds uw pensioenpremie dan
doorbetaalt, zodat u toch pensioen
blijft opbouwen. U kunt nog tot 1 mei
doorgeven of u deze premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid wilt
verzekeren. Maakt u voor 1 mei geen
keuze? Dan stopt de verzekering automatisch.Wat deden uw collega’s?

Verzekeren
vrijstelling premie bij
arbeidsongeschiktheid

Nico Brons (40), koos ervoor de premiedoorbetaling wel te verzekeren
“Natuurlijk is de kans dat je iets overkomt klein.
Maar toch, áls er iets gebeurt vallen mijn vriendin en ik flink terug in inkomen. Het is een
prettig idee dat ik me dan in elk geval
geen zorgen hoef te maken over mijn
pensioen. De afweging zal voor iedereen anders zijn. Dierenartsen met
een partner met een goed inkomen
zullen ongetwijfeld ook goede argumenten hebben om de
“Mijn pensioen is nu premiedoorbetaling niet te
in elk geval afgedekt” verzekeren. Maar als kostwinner leek mij dit de verstandigste
keuze. Het is immers maar afwachten of de uitkering uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering voldoende zou zijn om ook de pensioenpremie op te hoesten. Wat dat betreft heb ik
niet getwijfeld.”
Suzanne Alting (42), koos ervoor de premiedoorbetaling niet te verzekeren

“Hoe groot
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“Toen ik een jaar of zeven geleden begon als zelfstandig dierenarts heb ik
een verzekering voor beroepsarbeidsongeschiktheid afgesloten. Ik ga ervan uit dat, mocht ik
daadwerkelijk arbeidsongeschikt
worden, die uitkering hoog genoeg is om óók de pensioenpremie te kunnen blijven betalen.
Bovendien heeft mijn vriend een stabiel inkomen. Verder heb ik een risicoafweging gemaakt: hoe groot is de kans dat ik
mijn
beroep
is de kans nou écht?” niet meer kan
uitoefenen nou
écht? En moet je alles wel willen verzekeren, of
kun je er bijvoorbeeld ook zelf voor sparen?
Allemaal zaken die meespeelden in mijn beslissing. Als ondernemer kijk je toch kritisch naar
de kosten. En dit was ook weer een manier om
te besparen op mijn maandlasten.”
Kijk voor de voorwaarden op de website.
U kunt tot 1 mei uw keuze doorgeven op de
website www.pensioenfondsdierenartsen.nl n
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VOORZITTER BELEGGINGSCOMMISSIE TON DE RUIJTER:

‘Geen complexe financiële
producten meer’
“We bieden met ons pensioen een
prima product. Op eigen houtje
kunnen deelnemers een zelfde
resultaat (haast) niet bereiken. Bij
een verzekeraar ben je voor hetzelfde product bovendien vele malen duurder uit.” Zo begint Ton de
Ruijter, voorzitter van de Beleggingscommissie, het gesprek over
het vermogensbeheer van het
fonds. Waarom deze aftrap? “Een
goed, voordelig pensioen: daar
doen we het voor. Vermogensbeheer draagt daar aan bij.”

beheer sluit daar bij aan. We hebben gekozen voor passief vermogensbeheer, maar dat wil
niet zeggen dat we risico’s mijden. Zo beleggen we bijvoorbeeld zo’n 35% van ons vermogen
in aandelen en vastgoed.”

Lage rente

“Rendement is maar één kant het verhaal”, zegt
De Ruijter. “Tegenover de bezittingen staan de
verplichtingen; de pensioenen die we moeten
uitbetalen. Aan die kant van de balans kampen
alle pensioenfondsen met de historisch lage
rente. Ik geef een voorbeeld: hoeveel geld hebben we nodig om over dertig jaar pensioen X
uit te kunnen betalen? De overheid schrijft voor
dat we er bij deze berekening van uit moeten

‘Zelf begrijpen’

“De kern is dat we de risico’s van ons vermogensbeheer tegen het licht hebben gehouden en daar
conclusies aan hebben verbonden. We beleggen
niet meer in complexe financiële producten. We
willen de risico’s zelf kunnen begrijpen en beheersen. Om dezelfde reden stappen we niet
meer in hedgefondsen. We hebben ons vermogensbeheer vereenvoudigd en helder gemaakt.”

Vermogensbeheer:
wat zijn de uitgangspunten?

Deelnemers accepteren
extra risico

● Risk appetite:

De Ruijter benadrukt dat het vermogensbeheer
in lijn is met de wensen van de deelnemers. “We
hebben de risicobereidheid onderzocht. Onze
deelnemers hebben aangegeven dat ze best
wel wat extra risico willen lopen als dat de kans
verhoogt op extra rendement, en dus een beter
pensioen. Het risicoprofiel van ons vermogens-

Het vermogensbeheer van SPD is gebaseerd op
drie pijlers:
● Investment beliefs:

overtuigingen en stelregels die SPD heeft geformuleerd om een gedegen grondslag te hebben bij het
vaststellen van het beleggingsbeleid.
welke risico’s accepteren we wel, welke niet?
SPD heeft een eigen risicoprofiel vastgesteld.
Beleggingen moeten binnen dit profiel passen.
● Governance:

de complexiteit van de beleggingsportefeuille moet
aansluiten sluiten bij de manier waarop SPD haar organisatie heeft ingericht.
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3% vastgoed en liquide middelen
5% alternatieve beleggingen

27% aandelen

gaan dat de rente wel dertig jaar lang extreem
€ 1.242.728.413
laag kan blijven. Dat betekent op papier dat
je heel veel geld opzij moet zetten terwijl het
zeer onwaarschijnlijk is dat de rente zo lang

zo laag blijft. Als de overheid toestaat dat we
met een iets hogere rente mogen rekenen, ziet
het toekomstplaatje er in één keer een stuk
zonniger uit.” n

65% vastrentende waarde

Afdekken rente uiterst
succesvol
Rendement vermogen SPD

n inclusief resultaat valuta- en rentehedge
Rendement
vermogen SPD

27,4%
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Langzaam lijkt de rente naar een nulpunt te zakken.
Een ongekend niveau. SPD heeft het negatieve effect
hiervan zeer succesvol weten op te vangen door het
rente-risico grotendeels af te dekken. Dat kost geld,
maar het zorgt ervoor dat de beleggingen gelijk
meebewegen met de waarde van de pensioenverplichtingen. Nu de rente het nulpunt nadert, lijkt
een toekomstige stijging voor de hand te liggen.
SPD loopt hierop vooruit door de rente-afdekking
te verlagen van 100% naar 75%. Als de rente weer
gaat stijgen dan voorkomt de rente-afdekking dat
wij profiteren van de lagere pensioenverplichtingen.
Vandaar dat het afdekken wordt afgebouwd.

2014

Wie zitten er in de
Beleggingscommissie?
Doet onze vermogensbeheerder (Syntrus Achmea
Vermogensbeheer) zijn werk goed? Wordt het beleggingsbeleid uitgevoerd zoals is afgesproken? Dat
bewaakt de beleggingscommissie. Ook adviseert de
beleggingscommissie het bestuur. De commissie
bestaat uit leden van het bestuur (Hans Smit, IJmert
de Vries en Ton de Ruijter), aangevuld met twee externe adviseurs: Loek Sibbing en Arno Blezer.
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LOEK SIBBING, EXTERN ADVISEUR EN LID VAN BELEGGINGSADVIESCOMMISSIE:

‘Niet meer achter elke
ontwikkeling aanrennen’
Loek Sibbing komt van buiten.
Als ervaren pensioendeskundige,
gespecialiseerd in vermogensbeheer, werkte hij onder meer bij
de pensioenfondsen van Randstad
en Unilever. Als extern adviseur zit
hij nu ruim vijf jaar in onze Beleggingscommissie. Wat is de belangrijkste ontwikkeling die hij in die
periode heeft meegemaakt?
En hoe ziet hij de beleggingsaanpak van SPD?

Investment beliefs

“De afgelopen jaren hebben we
een aantal zaken op een rijtje gezet. We hebben ons afgevraagd
welke uitgangspunten we hanteren bij ons vermogensbeheer.
Oftewel: wat zijn onze investment
beliefs?
Sibbing legt uit dat SPD alleen nog belegt in
hoofdcategorieën als aandelen of obligaties. “We
beleggen niet meer alleen in specifieke aandelen, maar vooral in aandelen-indexen wereldwijd.
Het fonds is grotendeels overgeschakeld van actief naar passief vermogensbeheer. En het geld
dat we in de verschillende categorieën steken is
altijd een vast percentage van ons vermogen.”

Bevlogen

Beleggingen SPD 2014

Beleggingen SPD 2014

3% vastgoed en liquide middelen
5% alternatieve beleggingen

27% aandelen

Als externe valt hem op dat SPD een degelijk
beleid voert. “En dat hoort ook bij een pensioenfonds. Een goed voorbeeld is de manier waarop
we het rente-risico afdekken. Dat biedt zekerheid en het heeft het fonds de afgelopen jaren
bepaald geen windeieren gelegd. Wat
me ook opvalt is de bevlogenheid in
het bestuur. Ze hebben hart voor de
zaak en zijn zeer kostenbewust.” n

€ 1.242.728.413

65% vastrentende waarde

Rendement vermogen SPD
inclusief resultaat valuta- en rentehedge
exclusief resultaat valuta- en rentehedge

27,4%
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Financiële thermometer
is aangepast
Om te bepalen of we er financieel gezond voor staan,
kijken we naar de dekkingsgraad. Is de dekkingsgraad 100%? Dan heeft ons pensioenfonds precies
genoeg geld in kas om alle huidige en toekomstige
pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe sterker we financieel zijn. Onze dekkingsgraad stond eind januari op 103,5%.
Sinds 1 januari kregen alle pensioenfondsen te maken met nieuwe regels. Een van
de veranderingen is de aanpassing van de
dekkingsgraad waarmee we moeten rekenen. Voortaan moeten we de zogenoemde
beleidsdekkingsgraad gebruiken. Deze vernieuwde ‘financiële thermometer’ geeft de
gemiddelde dekkingsgraad over de laatste
twaalf maanden voortschrijdend weer.
Tot begin dit jaar gaf de beleidsdekkingsgraad de situatie per maand aan. Het verschil is dat de dekkingsgraad minder heftig
opwaarts of neerwaarts beweegt.

Meer zekerheid

Met de nieuwe financiële regels wil de overheid de
pensioenen in Nederland toekomstbestendig maken en minder gevoelig voor financiële schokken.
Zo moeten we extra buffers aanhouden voor moeilijkere tijden. Hierdoor blijft er mogelijk minder
geld over voor de eventuele jaarlijkse indexatie. Hoe
dit precies uitpakt is nog niet duidelijk. Veel hangt
af van het rendement op onze beleggingen en de
stand van de rente. Onze beleggingen doen het
goed, maar de historisch lage rente speelt ons parten. Hoe lager de rente, hoe hoger het bedrag dat
we in kas moeten houden om de pensioenen uit te
betalen. Ons beleggingsrendement bedroeg vorig
jaar 8,8%. En als we het positieve resultaat van onze
investering in rente-afdekking meerekenen: 27,4%.
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Bestuurslid gezocht!
Heeft u affiniteit met pensioen? Wilt u een actieve bijdrage leveren aan het reilen en zeilen van
ons pensioenfonds? En beschikt u over goede
communicatieve vaardigheden en een zakelijke
en kritische instelling? Stel u dan kandidaat voor
een bestuursfunctie bij SPD! Op dit moment
hebben we een bestuursvacature voor een gepensioneerde van ons fonds . Als nieuw bestuurslid bent u minimaal drie jaar beschikbaar.
Meer weten? Kijk dan op www.pensioenfondsdierenartsen.nl n

DPD werkt voor ú
De deelnemersvereniging DPD is
eigenaar van onze pensioenregeling. De leden van DPD hebben invloed op de inhoud van deze pensioenregeling. SPD voert de regeling uit. DPD kijkt dan ook kritisch
mee over de schouder van het SPD
bestuur. In totaal telt het DPD bestuur vijf leden en een aspirant lid:
Rene Baltussen. Hij wordt bestuurslid tijdens de ALV in 2015. Focko
Zwanenburg trad onlangs toe. Hoe
zetten deze kersverse leden zich
in voor uw pensioen?
René Baltussen “Zelf ben ik nu 47.
Na je veertigste komt je pensioen
langzaam dichterbij en krijgt het
onderwerp vanzelf meer je interesse. Ook was er de afgelopen jaren
natuurlijk veel te doen rondom ons
pensioenstelsel, en die discussies heb ik
met veel interesse gevolgd. Toen ik de oproep
zag om bestuurslid te worden bij DPD, hoefde ik
dan ook niet lang na te denken. Als bestuurslid
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heb je de kans om echt een verschil te maken.
Nu we steeds ouder worden, neemt het belang
van een goed basispensioen en een eigen pensioenregeling alleen maar toe. Uitleg over en inzicht in onze regeling, daar zet ik mij de komende periode graag voor in.”
Focko Zwanenburg “Met elkaar zorgen we
voor een aantrekkelijke regeling die leidt tot een
goed basispensioen. Dan volgt het draagvlak – en
daarmee de solidariteit tussen
generaties – vanzelf. Communicatie met de deelnemers is daarbij het sleutelwoord. Ook dierenartsen
die (nog) geen lid zijn van
DPD, zijn gewaardeerde
deelnemers in onze regeling. Deze dierenartsen aanspreken en ook hen erbij betrekken: daar ga ik voor! Het DPD-bestuur
is een enthousiast en toegewijd team, dat er alles
aan is gelegen om te zorgen voor een goede regeling. Als bestuurslid zit ik nu dicht bij het vuur en
zie ik hoe de hazen lopen; iets wat ik graag overbreng op onze achterban.”
Word lid van DPD! En praat zo mee
over zaken die invloed hebben op
uw eigen pensioen. n

Wonen in het
buitenland, toch
een goed pensioen
Woont u in het buitenland, maar werkt u als
dierenarts in Nederland? Dan bouwt u sinds
1 januari verplicht pensioen op bij Pensioenfonds Dierenartsen. Vanwege de Europese
regels mag SPD geen dierenartsen uitsluiten
van verplichting. Daarmee profiteert u van de
voordelen die het pensioenfonds biedt.. En
het mooie is: ook uw nabestaanden zijn ver-

zekerd, mocht u komen te overlijden. Al met al
goedkoper én minder gedoe dan zelf voor uw
pensioen moeten zorgen. Nieuwe deelnemers
moeten zich zelf aanmelden op de website. n

Lid worden van DPD:
goed idee!
Als lid van deelnemersvereniging DPD heb je stemrecht en kun je meepraten over onze pensioenregeling.
Kees-Jan Oosterhuis (29) “Echt actief

ben ik nog niet bezig met mijn pensioen. Wel doe
ik aan beleggen, en wellicht kopen mijn vrouw en
ik op een gegeven moment een huis. Ik denk dat
het goed is om op deze manier – naast het
basispensioen van het pensioenfonds
– aan vermogensopbouw te doen.
Je weet immers nooit wat je straks
precies overhoudt. Nu is het pensioenfonds in elk geval nog aantrekkelijk,
zeker voor mensen die in loondienst werken. Het is wel belangrijk dat dat zo blijft, óók
voor de jongere generatie. Als lid van DPD kan ik in
elk geval meepraten over dit soort zaken, mocht het
op een gegeven moment nodig blijken.”

UPO: zicht op
uw pensioen
Hoeveel pensioen heeft u tot nu toe opgebouwd? En op hoeveel pensioen kunt u straks
per maand rekenen? U leest het in het uniform
pensioenoverzicht (UPO) dat binnenkort weer
bij u op de mat valt. Het jaarlijkse UPO geeft in
grote lijnen snel inzicht in uw pensioensituatie.
Zodat u weet waar u aan toe bent. En ook of
het wellicht handig is om op een andere manier bij te sparen voor later. En bent u nieuw bij
SPD? Dan biedt het UPO een uitgelezen mogelijkheid om uw gegevens te controleren. n
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Uw vraag
Mieke (48): “Ik ga scheiden.

Wat betekent dit voor mijn
pensioen?”

Gaan u en uw partner
uit elkaar? Dan heeft
uw ex-partner recht
op een deel van het door u opgebouwde partnerpensioen.

Dit ‘bijzonder partnerpensioen’
keren we bij uw overlijden uit
aan uw ex-partner. Ook heeft uw
ex-partner recht op een deel van
het door u opgebouwde ouderdomspensioen. Hij of zij ontvangt dit als u zelf met pensioen
gaat. Voor de verdeling hiervan
bestaan verschillende mogelijkheden; op onze website leest u
er meer over. Belangrijk is dat u
zelf actie onderneemt als u uw
ouderdomspensioen wilt verdelen. U heeft hiervoor 2 jaar de
tijd vanaf de scheidingsdatum.
Gaat u scheiden of eindigt uw
geregistreerd partnerschap?
Dan horen wij dit automatisch
via de gemeente. Woonde u
ongehuwd samen en gaat u uit
elkaar? Dan moet u dit wél zelf
aan ons doorgeven. n

Wij zijn benieuwd
naar uw mening!
Deze pensioenkrant zit in een nieuw jasje. Wij zijn
benieuwd wat u daarvan vindt. Wilt u reageren of heeft
u suggesties voor onderwerpen in een volgend nummer?
Laat het ons weten:
Stichting Pensioenfonds
voor Dierenartsen
Postbus 90170
50000 LM Tilburg
Telefoon: (013) 462 35 18
e-mail: spd@achmea.nl
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Ga voor meer informatie over de
pensioenregeling van SPD naar de
website.
www.pensioenfondsdierenartsen.nl

COLOFON
Ons Pensioen wordt toegezonden aan
alle (gewezen) 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. Syntrus
Achmea Pensioenbeheer 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.

