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Pensioen is volop in beweging. Hoe
ziet de toekomst van ons pensioenfonds er uit? Welke verandering zou u
graag zien? De Deelnemersvereniging
Pensioenfonds Dierenartsen (DPD)
en de Stichting Pensioenfonds voor
Dierenartsen nodigen u van harte uit
te komen en mee te discussiëren op
dinsdagmiddag 10 november. Na deze
discussie is op deze middag ook de
Algemene Ledenvergadering (ALV)

Praat mee over uw
pensioentoekomst!
Dinsdag 10 november
van 14.00 uur tot 17.00 uur
Kantoor KNMvD
De Molen 77
3995 AW Houten
030 – 6348900

Meld
je aan!

van de Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen (DPD). De ALV
is alleen toegankelijk voor leden. Bent u
nog geen lid van de DPD? En wilt u
zich aanmelden? Ga naar
www.pensioenfondsdierenartsen.nl
en klik op Meld je aan! Lees meer
over het programma op pagina 4!

SCHEIDEND VOORZITTER DPD SASKIA NAB:

‘Te mooi om te
laten lopen’
“Dierenartsen in loondienst krijgen
tweederde deel van hun pensioenpremie van hun werkgever.
Gezonde toekomst
Dat is te mooi om te laten lopen. Jonge mensen willen zelf kiezen. Saskia Nab beZo regel je op een aantrekkelijke grijpt dat. “Iets verplicht opgelegd krijgen, roept
manier een basisinkomen naast de altijd vragen op. Zeker in deze tijd waarin indiviAOW die je later krijgt. Toch dreigt duele vrijheid belangrijk is.” Toch gelooft Saskia
dat voordeel verloren te gaan om- dat ook jonge collega’s zich verbonden voelen
met de beroepsgroep. “Pensioenfondsen zijn
dat steeds meer jonge collega’s ooit opgezet om armoede te voorkomen. Dat wil
zich niet aanmelden als lid van je niet voor jezelf en voor anderen. Vandaar dat
er verplichte collectieve regelingen zijn ontstaan.
de deelnemersvereniging.”
Tel uit je winst
Saskia Nab, scheidend voorzitter van de Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen
(DPD), begrijpt dat jongeren niet met pensioen
bezig zijn en dat ook de deelnemersvereniging
niet top of mind is. “Maar als ze de vereniging links
laten liggen kan het zomaar gebeuren dat er een
einde komt aan gunstig pensioen opbouwen. Dat
is jammer want in je eentje is het veel moeilijker
om extra geld voor later voordelig te regelen. Dus
tel uit je winst, laat het niet door je vingers glippen
en meld je aan bij onze deelnemersvereniging.”

Genoeg draagvlak
De overheid biedt beroepsgroepen als fysiotherapeuten, verloskundigen en ook dierenartsen de
mogelijkheid om voordelig pensioen op te bouwen. Maar dan moet er wel genoeg draagvlak zijn.
Dat betekent: bij een beroepspensioenfonds als
SPD moet er wel een ruime meerderheid zijn die
zich aanmeldt als lid van deelnemersvereniging.
Daar kijkt de overheid naar. Het is dus belangrijk
dat ook jonge, nieuwe deelnemers van ons fonds
zich aanmelden bij de deelnemersvereniging.

2

Dit is nog steeds actueel. En veel jongeren zeggen daar ook geen ‘nee’ tegen, maar om je aan
te melden bij de vereniging lijkt net een stap te
ver. Toch is het belangrijk dat ze het wel doen en
zo ons pensioenfonds en zichzelf een gezonde
toekomst geven.” Pensioen
is overigens niet alleen voor
de toekomst! Het is ook een
verzekering voor nabestaanden. Zij krijgen pensioen als
je overlijdt. n

Hoe zit het precies:
deelnemer en lid?
Als beroepsgroep hebben we bewust gekozen voor een eigen
pensioenregeling: van, voor en door dierenartsen. Het fonds (SPD)
voert de regeling uit, de deelnemersvereniging (DPD) biedt inspraak. Leden hebben zo direct invloed op hun pensioenregeling.

Waarom verplicht?
Ons pensioen is collectief geregeld en ook verplicht gesteld.
Daardoor kunnen we de individuele deelnemer een (basis)pen-
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NIEUWE VOORZITTER DPD BOB VAN DER HEIJDEN:

‘Dat we jongeren niet
bereiken, fascineert me’
“Ik vraag me af waarom ons pensioen, dat prima in elkaar zit, zo moeilijk te verkopen is aan onze dierenartsen. We hebben iets moois in de aanbieding, maar
de jonge garde zit er niet op te wachten. Zo lijkt het. Kennelijk kunnen we niet
goed genoeg duidelijk maken dat het een aantrekkelijk product is. Dat is een
kwestie van communicatie. Dat fascineert me en daar wil ik mee aan de slag.”
‘Communicatie is mijn
tweede vak’

Bob van der Heijden, de nieuwe voorzitter van
de Deelnemersvereniging, is een man met een
missie. Dat was al duidelijk toen hij twee jaar geleden in het bestuur plaatsnam. Naast zijn dierenartsenpraktijk is hij ook actief op het gebied
van communicatie. “Het is mijn tweede vak.”
Volgens Bob is de kern dat jongeren niet met
pensioen bezig zijn. “Ze kijken naar het ‘nu’ en
keren het pensioen achteloos de rug toe. Het
maakt ze niet uit wat er gebeurt. Gaan ze naar
een verzekeraar om zelf iets voor later te regelen,
dan zal doordringen hoe gunstig onze huidige
regeling is. Ik zie het als een uitdaging om die
boodschap toch te laten landen.”

sioenregeling bieden. Wat als we het niet collectief en verplicht
hadden geregeld? Dan zou u meer premie voor hetzelfde pensioen betalen. Wel stelt de wet strenge eisen aan de beroepspensioenfondsen. Zo moet er voldoende draagvlak zijn onder de
deelnemers. Dat wordt afgemeten aan het aantal leden van de
deelnemersvereniging. Vandaar dat het zo belangrijk is dat ook
jonge leden zich aanmelden als lid van de DPD. Dat gebeurt namelijk niet vanzelf als je deelneemt aan het pensioenfonds.
Ga naar www.pensioenfondsdierenartsen.nl en klik op
Meld je aan!

Cruciale rol werkgever

Aan welke aanpak kun je dan denken? Bob noemt een paar mogelijkheden: welke stijl spreekt
jonge mensen aan? Misschien
moet je ze wel direct benaderen. Zelf denk ik dat de rol van
de werkgever cruciaal is. Die zit
dicht bij de mensen. De vereniging en het pensioenfonds staan
veel verder af. In persoonlijke gesprekken
kan de werkgever het belang van pensioen aan
de orde stellen.”

In gesprek met elkaar

“Ik zou graag persoonlijk, samen met mijn collega-bestuurders, in contact komen met jonge
dierenartsen. Om te horen wat er speelt, welke
wensen er zijn. Ik begrijp dat het niet sexy is om
je aan te melden bij onze vereniging. Eerder
gaan je haren overeind staan bij een verplichting. Toch willen wij die kloof overbruggen. De
vraag is wat de beste manier is. Een persoonlijk
gesprek? Moeten we langskomen op de praktijk? Dat moeten we uitzoeken en mee aan de
slag gaan.” n
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PRAAT MEE OVER DE PENSIOENTOEKOMST!

In gesprek over de
toekomst op 10 november
Kom dinsdagmiddag 10 november naar
Houten. Praat mee over de pensioentoekomst. Bent u lid van onze Deelnemersvereniging? Dan nodigen we u ook uit voor
de Algemene Ledenvergadering van de
Deelnemersvereniging. De bijeenkomst
is een gezamenlijk initiatief van Stichting
Pensioenfonds voor Dierenartsen (SPD)
en Deelnemersvereniging Pensioenfonds
Dierenartsen (DPD).
Agenda
Vanaf 13.30 uur ontvangst.
14.00 uur Opening en welkomstwoord
door Hans Smit, voorzitter SPD.
14.10 uur Presentatie ‘SPD in de toekomst,
veranderingen in beleggingsbeleid en meer.” door Hans Smit
en Karin van Heuven-van Kats
15.00 uur Presentatie ‘Hoe beoordeelt het
Verantwoordingsorgaan (VO) 		
van SPD het afgelopen jaar’ door
de voorzitter Harold van Rossem
16.00 uur Algemene Ledenvergadering 		
DPD (alleen voor leden van DPD)
Waar: in het kantoor van de KNMvD in
Houten, De Molen 77.
De agenda en de vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering vindt u vanaf 23 oktober
op www.pensioenfondsdierenartsen.nl/deelnemersvereniging. U kunt ze ook opvragen via het
secretariaat van DPD: info@dpdierenartsen.nl
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Als lid van DPD heb je inspraak in de samenstelling
van het bestuur van ons pensioenfonds en van de
Deelnemersvereniging. Op 10 november staan de
volgende voordrachten op de agenda van de ALV:

Voordrachten bestuursleden
Bestuur DPD

De tweede bestuurstermijn van DPD-bestuurslid
Saskia Nab loopt af. Zij is niet herkiesbaar. René
Baltussen wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid van DPD.
De tweede bestuurstermijn van DPD-bestuurslid
Arjan den Hertog loopt af. Hij is niet herkiesbaar.
De KNMvD mag in zijn plaats een nieuw bestuurslid voordragen. De KNMvD zoekt hiervoor
een jonge vrouwelijke dierenarts in loondienst.
Interesse? Laat het weten!

Bestuur SPD

De derde bestuurstermijn van Ton de Ruijter loopt
af. Hij is niet herkiesbaar. In zijn plaats wordt Paul
Knijff voorgedragen door het DPD-bestuur als
nieuw bestuurslid, namens de gepensioneerden.
U mag tegenkandidaten voordragen. Deze moeten uiterlijk op 27 oktober bij het bestuur van DPD
bekend zijn. Kijk voor de procedure op de website van DPD www.pensioenfondsdierenartsen.nl/
deelnemersvereniging. n
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VOORZITTER KNMVD DIRK WILLINK:

‘Pas op voor gaten in
je financiële toekomst’
Dirk Willink is sinds 2014 voorzitter van de KNMvD. Daarvoor was hij onder
meer bijna 25 jaar praktijkhouder in de Achterhoek en Brabant. “Ook ik heb
mijn pensioen opgebouwd bij SPD. Daarnaast heb ik zelf nog wat extra’s geregeld. Uiteindelijk biedt SPD maar een basispensioen. Wat is volgens Willink als
KNMvD-voorzitter de toegevoegde waarde van ons pensioenfonds anno 2015?
“Al toen ik afstudeerde was er discussie over het
wel of niet verplicht deelnemen als dierenarts
aan een pensioenfonds. De meeste beginnende dierenartsen dertig jaar geleden werden vrij
snel ook praktijkeigenaar. Dat is tegenwoordig
echt anders. Nu heb je veel meer dierenartsen in
loondienst. Tegelijkertijd zie je ook de opkomst
van ZZP-ers. Hopelijk zijn dit geen zelfstandigen
zonder pensioen. Toen ik begon heerste er nog
een sfeer dat de overheid van wieg tot graf voor
jou zorgde. Nu zijn mensen zelf verantwoordelijk
voor de keuzes die ze wel of niet maken.”

Zelf regelen?

Dirk Willink vindt dat we elkaar
de vraag moeten durven stellen
of we ons pensioen niet net
zo goed zelf kunnen regelen?
Daar zit volgens Willink wel een
adder onder het gras. “Pensioen is een ingewikkeld product.
Er zijn niet veel mensen die daar
een goede kijk op hebben. En voor
de meeste jongeren zal dat nog moeilijker zijn. Ze zijn er niet mee bezig. Omdat het zo
ingewikkeld is, is de kans groot dat ze het opzij
schuiven. Als je dat blijft doen, kunnen er dramatische gaten in je financiële toekomst ontstaan.
Als deze groep te groot wordt is het beter dat er
een collectieve regeling bestaat.”

Gezonde sector

Hoe anders de tijd nu ook is, Willink vindt dat
het pensioenfonds nog steeds een belangrijke
bijdrage levert aan een gezonde sector. “Ook
omdat ‘zelf je pensioen regelen’ heel duur is. Als
je in loondienst bent, krijg je tweederde van je
werkgever. Dat voordeel kan je als werknemer
alvast in je zak steken.” n
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is: de berekening die u met de
pensioenplanner maakt, kunt u
voorleggen aan uw financieel adviseur.

Inloggen via Mijn Pensioen

Uw vraag
‘Hoeveel pensioen heb ik?’
Eerder stoppen of juist
langer werken? Wat zijn
de gevolgen voor uw
pensioen? Wilt u eerst een hoger
en later een iets lager pensioen
ontvangen? Het is mogelijk om te
schuiven met de hoogte van uw
pensioen. Met de pensioenplanner kunt u de gevolgen van dit
soort wensen eenvoudig in beeld
brengen. En wat ook gemakkelijk

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? Maak dan online een nieuw wachtwoord aan.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Een overzicht van al uw opgebouwde pensioen (ook van andere werkgevers waar u mogelijk
werkte) vindt u op Mijnpensioenoverzicht.nl. Daar kunt u met
uw DigiD inloggen. Hier staat ook
hoeveel AOW u krijgt. n

Digitaal: wel zo makkelijk
Overzichtelijk en makkelijk. Al uw
pensioeninformatie bij elkaar in
een mapje op uw PC of tablet. Altijd
duidelijkheid; altijd bij de hand.
Kies ook voor het digitaal ontvangen van al uw pensioeninformatie. Dat kan eenvoudig via ‘Mijn
pensioen’ op
www.pensioenfondsdierenartsen.nl
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Waarom kiezen
voor digitaal?

n We besparen kosten voor
drukken en verzenden. Elke 		
euro die we uitsparen komt 		
ten goede aan uw pensioen.
n Het is veilig. Uw pensioenfonds stuurt een e-mail als 		
bijvoorbeeld uw UPO online
voor u klaar staat. Kan dit
bericht niet worden bezorgd?
Dan krijgt u het alsnog per 		
post in de bus.
n Minder papier is beter voor 		
het milieu.
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Broer en zus Schuttert:
thuis tussen de varkens
Zeg Schuttert in varkenshoudend Nederland en iedereen in die kringen kent
wel iemand van deze ‘varkensfamilie’. Is het niet als varkenshandelaar dan wel
als voerproducent of dierenarts. “We zijn behept met het varkensgen.”
Opa en vader Schuttert waren varkenshandelaar.
Omdat de oudste zoon het familiebedrijf in Ommen overnam, vonden dochter Marrina (49) en
jongste zoon Arjan (42) via een andere route hun
plek in de varkenssector, namelijk als dierenarts.

‘Rauwe kant’

ten of mijn pensioen straks nog iets waard is’. Die
houding is natuurlijk gevaarlijk. Want je kunt niet
vroeg genoeg beginnen om iets opzij te zetten
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

Marrina en Arjan zijn nu allebei praktijkhouder. Arjan
werkt vooral in Oost Nederland. Marrina werkt voor
varkenshouders in het hele land. Het zijn aanpakkers (“we kennen de rauwe kant”), met een gezonde commerciële blik. En een zwak voor de sector.
Marrina: “Ik voel me thuis in de varkenswereld. De
mensen zijn ‘recht voor zijn raap’; daar hou ik van.”

Puzzel

Arjan: “Wat leuk is aan varkensgeneeskunde
is dat het een puzzel is. Er komt veel bij elkaar:
huisvesting, klimaat, voeding, management. Het
is wel veterinair, maar binnen de varkenshouderijen krijg je als dierenarts met veel andere
aspecten te maken. Marrina: “Het is een sector
in beweging. Veranderingen gaan snel. Je moet
snel kunnen schakelen. En het is ook een diersoort waar ik echt iets mee heb. Met kippen heb
ik bijvoorbeeld helemaal niks.”

“Het kan maar geregeld zijn”

Broer en zus Schuttert vinden pensioenopbouw
belangrijk, maar ze zien scepsis bij jonge dierenartsen in loondienst en bij jonge medewerkers.
Marrina: “Ze leven van dag tot dag. Zo van: ‘Ik
heb het nu toch goed en ik moet maar afwach-
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Vrijstelling premie bij
arbeidsongeschiktheid:
wat koos u?
Niet meer kunnen werken
als dierenarts doordat u
arbeidsongeschikt raakt.
Hoe vangt u dit op? Voor
1 mei 2015 kon u zelf
kiezen; wel of niet verzekeren van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Koos u ervoor premiedoorbetaling te verzekeren? U
bent dan vanaf 1 januari 2015
verzekerd. Het pensioenfonds
betaalt uw pensioenpremie dan
door bij arbeidsongeschiktheid,
zodat u toch pensioen blijft opbouwen.
Van al uw collega’s koos 41%
voor deze verzekering. En 59%
van alle collega’s koos er voor
de premievrijstelling bij arbeids-

ongeschiktheid niet te verzekeren.
Vraag: ik wil de verzekering
voor premievrijstelling bij
arbeidsongeschiktheid nog
afsluiten. Kan dat nu nog?
Antwoord: afsluiten van de
verzekering voor premievrijstelling kan alleen nog binnen
drie maanden na het afsluiten
van een nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Heeft u een nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering en wilt
u een verzekering voor premievrijstelling afsluiten? Neem dan
contact op met onze deelnemersadministratie. n

Representativiteit
beroepspensioenfondsen
De overheid heeft maatregelen aangekondigd die van invloed
kunnen zijn op de huidige pensioenregeling. De verhouding binnen de beroepsgroep tussen zelfstandigen en dierenartsen in
loondienst staat hierin centraal. De maatregelen krijgen de volle aandacht van DPD en SPD. Concrete informatie volgt zodra
de consequentie van de maatregelen in beeld zijn gebracht.
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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.

