Informatie voor deelnemers en gepensioneerden van Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen (SPD)

APR2016
In deze uitgave 2 Wanneer krijgt u AOW? 3 Pensioenplanner 4 ‘Blij dat de Vereniging er is’ 5 Meld je aan! 6 Pensioencommunicatie: cruciale rol praktijkhouders
7 Hoe staan we er financieel voor? 8 Geen obstakel meer voor verplichtstelling

KIEZEN VOOR
UW PENSIOEN
Als u bijna met pensioen gaat, heeft u
verschillende keuzes.
De standaard
pensioenleeftijd bij ons pensioenfonds
is 65 jaar. Misschien wilt u eerder
stoppen met werken en dus eerder
pensioen ontvangen. Of misschien
wilt u in de eerste jaren na uw
pensionering een hogere uitkering
ontvangen en in de jaren daarna
wat minder. Dat kan allemaal.

Bijna met
pensioen?
U heeft allerlei keuzes.

Welke keuzemogelijkheden heeft
u als u bijna met
pensioen gaat?
➧ Eerder of later met pensioen. U kunt vanaf uw
➧
➧

➧

60e met pensioen. En u kunt doorwerken tot
uw 70e.
Pensioen uitruilen. U kunt ouderdomspensioen
en partnerpensioen onderling uitruilen.
Hoger of lager pensioen. U kunt de hoogte van
uw pensioenuitkering aanpassen. Bijvoorbeeld
beginnen met een hoger pensioen en later een
lager pensioen.
Deeltijd pensioen. Wilt u niet direct helemaal
stoppen met werken? En liever eerst voor een
deel met pensioen gaan? Dat kan. U laat uw
pensioen dan in stappen ingaan.

Kijk voor meer informatie over de keuzemogelijkheden op www.pensioenfondsdierenartsen.nl, bij
Wat moet ik doen bij > Bijna met pensioen. n

Wanneer krijgt u AOW?
De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 versneld omhoog
naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022
wordt de AOW gekoppeld aan de levensverwachting. Wilt u met pensioen op het
moment dat u AOW krijgt? Kijk op de
website van de Sociale Verzekeringsbank www.svb.nl
om te zien wanneer u AOW krijgt.
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Uw vraag
Dirk (64) “Ik wil binnenkort met pensioen.
Moet ik mijn pensioen
zelf aanvragen?”

Als u op uw 65ste met
pensioen wilt gaan, hoeft
u zelf vooraf niets te regelen. U
krijgt 6 maanden van tevoren een
brief van ons. We leggen u daarin duidelijk uit hoe u uw pensioen
aanvraagt.

Wilt u eerder met pensioen?
Geef dat dan tijdig door aan het
pensioenfonds. Ga hiervoor naar
onze website en kies rechts boven
‘Mijn pensioen’. U vindt u daar het
formulier dat u in kunt vullen. n

Pensioenplanner
laat zien wat
de gevolgen zijn
van uw keuze
Eerder met pensioen gaan is natuurlijk mooi. Maar wat kost dat?
Aan deze keuze hangt een prijskaartje. De pensioenplanner laat
zien wat de financiële gevolgen
zijn. U ziet concreet wat u per
maand bruto aan pensioen krijgt.

Naar de pensioenplanner?

De pensioenplanner vindt u op
het beveiligde gedeelte van onze

website (rechts boven bij Mijn
Pensioen). Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in, dan
komt u bij uw persoonlijke
pensioengegevens. Uw gebruikersnaam vindt u op uw pensioenoverzicht. Bent u uw wachtwoord kwijt? Vraag dan online
een nieuw wachtwoord aan. n
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“Nu ik meer weet, ben ik blij
dat de Vereniging er is”
Ze had even een duwtje nodig,
maar nou is ze overtuigd lid van
onze Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen (DPD).
“Ik heb zelfs de notulen gelezen
van de afgelopen jaarvergadering.
Zo nieuwsgierig ben ik dan ook
wel weer. Ik weet nu: goed dat de
vereniging er is en ik raad al mijn
collega’s die nog geen lid zijn aan
eens een kijkje te nemen op de
website.”
Lynn Holten (26) is nu ruim een jaar aan de slag
als dierenarts. Bij praktijken in Heenvliet en in
Vlaardingen. Als eerstelijns practicus geniet ze
van de afwisselende dagen. “Op het ene moment moet je als spoedarts een dierenleven redden, een uur later ben je een kwispelende pup
aan het inenten. Ik geniet echt van mijn werk.”

‘Opzij gelegd’

Al snel na haar studie vond ze werk. En toen
kwam ook meteen de Deelnemersvereniging
om de hoek kijken. “Geen idee wat het inhield.
Of ik me wilde aanmelden. Ik dacht dat het allemaal verplichtingen met zich mee zou brengen.
Ik heb het opzij gelegd.”
Dat veranderde toen ze bijna een jaar later werd
gebeld door de Deelnemersvereniging. Ze hebben me zover gekregen dat ik toch eens naar de
website ben gegaan. Toen heb ik me ook meteen
aangemeld. Dat kostte verder geen moeite.”
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Niet achteraf gaan klagen

Nu ik er meer van weet, begrijp ik het belang
ook goed. Samen als dierenartsen moeten we
zorgen voor genoeg draagvlak. Alleen dan lukt
het om als beroepsgroep te zorgen voor onze
eigen belangen zoals het pensioen. Haal je je
schouders op, dan kun je achteraf gaan zitten
klagen, maar als je er vooraf niks aan hebt gedaan … Gewoon doen zou ik zeggen!”voor later. Veel mensen zeggen dat ze dat op eigen
houtje ook wel kunnen. Dat kan zijn, maar komt
het er ook van? Ik zit anders in elkaar. Ik denk:
het kan maar geregeld zijn.” n
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Ben je nieuw bij SPD?
Meld je aan bij onze
Deelnemersvereniging!
Nieuwe collega’s die net beginnen in de dierenartsenpraktijk zijn niet automatisch lid van Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen
(DPD). Sinds een jaar moeten ze daarvoor zelf
actie ondernemen. Lid zijn van de Deelnemersvereniging kost geen geld en ook geen tijd. Toch
blijkt dat nieuwkomers zich vaak niet als lid aanmelden. Dat is jammer, want we hebben de leden
hard nodig voor voldoende draagvlak. En als je
lid bent van onze Deelnemersvereniging heb je
inspraak in de pensioenregeling bij SPD.
Aanmelden gaat eenvoudig digitaal via onze
website. Zorg dat je je gebruikersnaam en wachtwoord bij de hand hebt.
Wil je weten of je al lid bent of nog
niet? Stuur ons een e-mail met je
naam en SPD-nummer. Dan
zoeken we het voor je op.
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Pensioencommunicatie:
cruciale rol praktijkhouders
Hoe zorgt u als praktijkhouder ervoor dat uw medewerkers stil staan
bij hun pensioen? U heeft een cruciale rol in de pensioencommunicatie. U kunt helpen medewerkers
pensioenbewust te maken.
Als werkgever heb je een verantwoordelijkheid
voor het vergroten van pensioenbewustzijn van
je medewerkers. Werkgevers zijn immers vaak
het eerste aanspreekpunt voor pensioenvragen.

Het pensioenfonds helpt
u daarbij
Praktijkhouders kunnen daarbij rekenen op hulp
van het pensioenfonds. Via de website en deze
pensioenkrant informeren we de deelnemers.
Maar juist doordat praktijkhouders zo dicht bij
de deelnemers zitten en zelf ook deelnemer zijn,
kunnen zij net dat extra zetje geven. De deelnemersvereniging en ons pensioenfonds staan
meer op afstand. In persoonlijke gesprekken kan
de werkgever pensioen écht dichter bij de werknemer brengen.

oen 1-2-3 gaat de papieren Startbrief vervangen
die nieuwe deelnemers nu ontvangen van het
pensioenfonds.

Duidelijke tekstblokjes

Wat willen nieuwe deelnemers weten over hun
pensioen? Dat verschilt per persoon. De een
wil alleen de hoofdzaken weten, een ander ook
de details. Pensioen 1-2-3 speelt daarop in. De
belangrijkste onderdelen van onze regeling zijn
bij Pensioen 1-2-3 opgeknipt in duidelijke tekstblokken. Elk blok is opgebouwd uit 3 lagen informatie. In laag 1 staat steeds kort en krachtig de
belangrijkste informatie. In laag 2 wordt laag 1
verder uitgelegd. En laag 3 biedt extra informatie
voor mensen die nog meer willen weten.

Heeft u ideeën?

Bij de communicatie over ons pensioen en
alle veranderingen heeft het pensioenfonds
de hulp van praktijkhouders hard nodig.
Heeft u ideeën of suggesties hoe we u als
praktijkhouder kunnen helpen bij het vergroten van het pensioenbewustzijn van werknemers? We horen graag wat u denkt nodig te
hebben! Mail of bel ons gerust. n

Telefoon: 013-462 35 18
e-mail: spd@achmea.nl
Nieuw hulpmiddel:
Pensioen 1-2-3
Voldoende pensioenkennis is natuurlijk belangrijk. Om het gemakkelijk te maken, introduceren
we in deze zomer Pensioen 1-2-3. Dit is een digitaal document dat op onze website komt. Pensi-
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Hoe staan we er
financieel voor?
Net zoals de meeste pensioenfondsen kampt SPD met een dalende dekkingsgraad. Door die aanhoudende daling konden we de
pensioenen op 1 januari 2016 niet
verhogen.
Elk jaar stelt het pensioenfondsbestuur zich de
vraag of de pensioenen mogelijk iets omhoog
kunnen. Dat doen we omdat jaarlijks de prijzen
stijgen. SPD probeert sinds 1 januari 2016 de
pensioenen in ieder geval mee te laten groeien met de prijzen. Door de pensioenen te verhogen, behoudt ons pensioen zijn waarde. De
jaarlijkse verhoging lukt alleen als we financieel
sterk genoeg zijn. Dat lezen we af aan de beleidsdekkingsgraad. Die stond eind februari op 100,7%.
Pas als onze dekkingsgraad hoger is dan 110%
kunnen we de pensioenen verhogen. Als we de
pensioenen kunnen verhogen dan doen we dat
op 1 januari, en niet zoals voorheen op 1 juli. U
ziet de actuele dekkingsgraad elke maand op de
website.

Wat betekent dit voor
uw pensioen?
Er blijft minder geld over om uw pensioen jaarlijks te verhogen. Vanwege de extra financiële
buffers die we moeten aanhouden. En ook omdat
we meer geld achter de hand moeten houden
vanwege de extreem lage rente. Net als andere
pensioenfondsen is ook SPD afhankelijk van rente. De ECB (Europese Centrale Bank) verlaagde
de rente in maart opnieuw.

Hoe lager de rente, hoe
hoger het bedrag dat we
opzij moeten zetten
Om over 1 jaar € 1.000 pensioen te kunnen
betalen, moeten we nu een bedrag reserveren dat lager is dan € 1.000. Hoeveel lager
hangt af van de rente die we voor dat bedrag
krijgen. Bij een rente van 5% hoeven we maar
€ 952 op een spaarrekening te zetten. Als de
rente 3% is, hebben we nu al € 971 nodig. n

Waarom daalt onze dekkingsgraad?
We hebben vooral last van de historisch lage rente.
Daar komt bij dat we steeds langer leven. Dat
vraagt om extra pensioengeld. Om de pensioenen in Nederland toekomstbestendig te maken en
minder gevoelig voor financiële schokken, heeft
de overheid vorig jaar de ‘spelregels’ voor pensioenfondsen strenger gemaakt. Zo moeten we
extra buffers aanhouden voor moeilijkere tijden.
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Veranderende arbeidsmarkt dierenartsen is
geen obstakel meer
voor verplichtstelling
pensioenregeling
In de vorige ‘Ons Pensioen’ van oktober 2015 informeerden we u over
de maatregelen van de overheid
die van invloed kunnen zijn op
onze pensioenregeling. Inmiddels
is er meer duidelijkheid.
Het ging over de representativiteitstoets. Als uit deze
toets zou blijken dat de verhouding tussen het aantal zelfstandige dierenartsen en dierenartsen in loondienst niet binnen de
norm zou zijn, kon de verplichtstelling van onze pensioenregeling in gevaar komen.

Meer dierenartsen in loondienst
Door een veranderende arbeidsmarkt komen er steeds meer
dierenartsen in loondienst en minder zelfstandige dierenartsen.
De verhouding tussen zelfstandige dierenartsen en dierenartsen
in loondienst was onder de norm gekomen die de overheid stelt
voor het verplicht stellen van onze pensioenregeling.
Sinds kort is deze verhouding geen criterium meer voor de verplichtstelling van de pensioenregeling van dierenartsen. Dat heeft
Staatsecretaris Klijnsma in antwoord op vragen van de Tweede
Kamer in december 2015 gezegd. Dit is mede tot stand gekomen dankzij lobbywerk van onder andere SPD en van de Deelnemersvereniging. Wel blijft de draagvlaktoets van kracht. Dat wil
zeggen dat ten minste 60% van de beroepsgroep lid moet zijn
van de deelnemersvereniging. Is het draagvlak onder de 50%
dan concludeert de overheid dat er onvoldoende draagvlak is.
Bij een percentage tussen de 50 en 60% is het draagvlak discutabel en wordt er ook naar bijzondere omstandigheden gekeken.
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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.

