FAQ’s
Waarom moet SPD korten op de pensioenen?
Net als vele andere pensioenfondsen heeft ook SPD te maken met bijzondere omstandigheden:
een slechte economie, een lage rentestand en het feit dat we ouder worden dan deskundigen
hebben voorspeld in het verleden. We hebben daardoor langer en dus meer pensioengeld nodig.
Daarvoor is in het verleden echter niet genoeg premie betaald.

Welke maatregelen heeft het pensioenfonds onderzocht?
Het pensioenfonds heeft een aantal mogelijkheden onderzocht om de dekkingsgraad aan te
vullen. Het verhogen van de premie is er één. Maar in de pensioenregeling van SPD is
afgesproken dat een leeftijdsafhankelijk premiepercentage wordt betaald voor de
pensioenopbouw van elke deelnemer. Dit betekent dat de premie in principe niet verhoogd kan
worden. Daar komt nog bij dat bij deze maatregel de lasten te eenzijdig op de schouders van de
huidige actieve deelnemers komen te liggen. Ook is er geen mogelijkheid om via het
toeslagbeleid (indexatie) te sturen omdat SPD geen toeslagambitie heeft en alleen toeslagen
toekent als er sprake is van een overschot. De mogelijkheden tot bijsturing van de financiële
positie zijn hierdoor beperkt. Korten is de overgebleven optie.
Wat betekent de korting voor mijn pensioen?
Als u pensioen uitgekeerd krijgt, dan wordt uw uitkering vanaf dat moment lager. Bent u een
(gewezen) deelnemer van SPD, dan wordt uw opgebouwde pensioenrecht verlaagd. Met deze
manier van korten verdeelt het fonds de lasten op een evenwichtige manier. Niet alleen de
lopende pensioenuitkeringen worden gekort, maar in gelijke mate ook de opgebouwde
pensioenrechten van deelnemers die nu nog werken. Zo draagt iedereen bij aan een duurzaam
pensioenfonds en wordt de rekening niet eenzijdig doorgeschoven naar toekomstige generaties.
Hoe is de hoogte van de korting bepaald?
Op 31 december 2013 bedroeg de dekkingsgraad 100,9%. Nodig is een dekkingsgraad van
104,1%. De dekkingsgraad is grofweg gelijk aan het vermogen gedeeld door de verplichtingen
(opgebouwde pensioenaanspraken en lopende pensioenuitkeringen). Per 31.12.2013 dus:
Vermogen
Verplichtingen

100,9 = dekkingsgraad 100,9%
100

Door de verplichtingen met 3,1% te verlagen ontstaat de volgende berekening:
Vermogen
Verplichtingen

100,9 = dekkingsgraad 104,1%
96,9

Wat gebeurt er als de dekkingsgraad weer voldoende hoog is?
De voorgenomen korting is een incidentele noodmaatregel die het ontstane tekort moet
wegwerken. Als de financiële positie van SPD weer zo is dat alle buffers zijn gevuld en er sprake
is van reserves, kan het bestuur besluiten de toeslagverlening te hervatten.
Het herstel van de dekkingsgraad, dat ontstaat in de periode na de korting, is een gevolg van de
behaalde rendementen op het vermogen en de ingelegde premies. Alle groepen, personen die op

het moment van korting al (gewezen) deelnemer of pensioengerechtigde waren én nieuwe
intreders na het kortingsmoment, hebben bijgedragen aan het herstel. Het bestuur vindt het dan
ook logisch dat alle groepen hiervan de vruchten dragen. Als de dekkingsgraad weer hersteld is
en er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn, zullen de reserves daarom worden
uitgekeerd in de vorm van een toeslag voor alle (gewezen) deelnemers en
pensioengerechtigden.
Waarom worden de uitkeringen net zoveel gekort als de aanspraken van de actieve
deelnemers?
Er is een aantal factoren dat tot de daling van de dekkingsgraad heeft geleid: lage rente, langer
leven en de tegenvallende beleggingsrendementen. Deze hebben effect op de premies en
aanspraken van alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Het bestuur vindt daarom
dat de rekening van het herstel van SPD niet bij één categorie terecht mag komen. Daarom raken
de maatregelen die het bestuur moet nemen, alle groepen van belanghebbenden min of meer
even hard.
Hoe kan het dat SPD moet verlagen en andere fondsen niet?
Tussen pensioenfondsen bestaan grote verschillen. Denk aan de verschillen in leeftijd van de
deelnemers, het aantal gepensioneerden, het aantal parttimers. Daarnaast spelen de omvang
van het beheerd vermogen en de beleggingsmix een rol. En bij ondernemings- of
bedrijfstakpensioenfondsen kan er een afspraak bestaan tussen het fonds en de werkgever(s)
dat de werkgever(s) bijspringt in moeilijke tijden. Al deze zaken kunnen leiden tot verschillen in de
dekkingsgraad.
Hoe kon het zover komen?
De hele financiële sector wordt door de crisis geraakt, dus ook SPD. Ook is de rente historisch
laag. En verder speelt ook de sneller dan verwachte hogere levensverwachting een belangrijke
rol. We worden steeds ouder en hebben daardoor langer en dus meer pensioengeld nodig.
Daarvoor is in het verleden echter niet genoeg premie betaald.
Is er in de afgelopen jaren door iedereen wel voldoende pensioenpremie betaald?
Met de kennis van nu weten we dat er in het verleden te weinig premie is betaald. Bij de in het
verleden betaalde premies hielden pensioenfondsen rekening met een bepaalde
levensverwachting. Inmiddels is gebleken dat het waarschijnlijker is dat we langer leven. Met die
stijging in de levensverwachting is geen rekening gehouden in de hoogte van de premie.
Waarom stijgt de levensverwachting sneller dan voorzien? We weten toch allang dat
mensen steeds ouder worden?
We weten inderdaad al langer dat mensen ouder worden. Pensioenfondsen hebben in het
verleden ook altijd rekening gehouden met deze stijging van de levensverwachting. Maar uit de
laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt nu dat mensen naar verwachting
nóg ouder worden dan wij in het verleden hebben voorzien. Dit komt onder andere door
ontwikkelingen in de medische wereld. Het beter kunnen voorkomen en genezen van hart- en
vaatziekten is hier een voorbeeld van. Dit is goed nieuws, want we leven langer, maar voor
pensioenfondsen betekent dit ook dat ze langer pensioenuitkeringen moeten uitbetalen dan
eerder verwacht. Hierdoor worden pensioenen duurder.

Waarom belegt SPD met mijn pensioengeld?
Beleggen is nodig voor een goed en betaalbaar pensioen. Als SPD de pensioenpremies niet had
belegd, maar op een spaarrekening had gezet, dan was de premie nu veel hoger. En waren de
pensioenen een heel stuk lager. Maar beleggen kent ook nadelen. De waarde van de
beleggingen gaat op en neer. Hoewel beleggen op de lange termijn meer oplevert dan sparen,
brengt het dus wel risico’s met zich mee. Bij SPD deel je die risico’s met alle collega’s uit de
beroepsgroep. Bovendien kan SPD door de grote beleggingspot het geld spreiden over veel
verschillende beleggingen wereldwijd. Ook zo wordt het risico gespreid. SPD belegt voor de
(heel) lange termijn. Als het slecht gaat met de economie, hebben we nog een lange tijd om er
bovenop te komen.
Kunnen pensioenfondsen niet beter gaan sparen?
Als de pensioenfondsen hadden gekozen voor sparen in plaats van beleggen, dan zouden ze nu
honderden miljarden euro’s minder in kas hebben. Uw pensioen was dan half zo hoog.

Kan ik overstappen naar een ander pensioenfonds ?
SPD is een verplichtgesteld beroepspensioenfonds. Als u werkzaam bent als dierenarts valt u
onder de regeling van SPD. Overigens geldt een dergelijke verplichtstelling ook voor
bedrijfstakpensioenfondsen en ondernemingspensioenfondsen. Overstappen kan daarom alleen
als u in een andere sector gaat werken of bij een bedrijf met een eigen pensioenregeling. Het is
niet mogelijk om “zomaar” naar een andere uitvoerder over te stappen.

Houd ik nog wel pensioen over?
Ja, u houdt altijd pensioen over. Uw pensioen bestaat altijd uit twee elementen. Allereerst de
AOW. Deze ontvangt u van de overheid. De AOW wordt niet verlaagd. Daarnaast ontvangt u
pensioen van SPD. Dit pensioen wordt nu verlaagd met 3,1%. De suggestie dat pensioenen in
rook opgaan, is niet aan de orde.

Wordt de AOW ook verlaagd?
Nee, de AOW wordt niet verlaagd.

