Heerlen, 8 januari 2009
Beste deelnemer van pensioenfonds PDN,
Het bestuur van PDN heeft in de vergadering van 16 december 2008 besloten op de pensioenen
van de actieven die opgebouwd zijn geen backservice te verlenen op basis van de algemene
loonsverhoging per 1 juni 2008.
De (niet toegekende) backservice is een toeslag die ervoor zorgt dat de pensioenen die in het
verleden opgebouwd werden, meegroeien met de loonontwikkeling bij DSM. Recent is voor de
werknemers van DSM een nieuwe CAO afgesloten. De hierin opgenomen algemene loonsverhoging per 1 juni 2008 bedraagt 3,5 procent. Voor executives bedroeg het equivalent hiervan 2
procent voor zover van toepassing. Over individuele loonverhogingen (promotie of periodieken)
wordt altijd backservice verleend.
Ook zal er geen toeslag (indexatie) verleend worden op de ingegane pensioenen en premievrije
pensioenen (zogenaamde slapers).
Hiernavolgend wordt dit besluit kort toegelicht.
Het afgelopen jaar is voor de pensioenfondsen in Nederland geen jaar geweest om met veel
plezier aan terug te denken. Na de zomer is de kredietcrisis manifest geworden.
De pensioenreserves die we in de afgelopen jaren hebben opgebouwd, zijn flink aangetast. De
koersen van aandelen daalden, waardoor het vermogen van PDN verminderde. Daarnaast is de
lange termijn rente, waarmee pensioenfondsen hun toekomstige verplichtingen dienen te
berekenen, sterk gedaald. De veel lagere rente laat onze pensioenverplichtingen sterk toenemen.
Een en ander leidde ertoe dat de dekkingsgraad, de verhouding tussen bezittingen en
verplichtingen, op 31 december 2008 minder dan 105 procent bedroeg. Eind september was de
dekkingsgraad nog 126 procent.
Inmiddels hebben we aan De Nederlandsche Bank gemeld dat er bij PDN sprake is van een
‘dekkingstekort’. Daarbij dient het bestuur zorg te dragen voor een herstelplan vóór 1 april 2009.
De pensioenkas van PDN is goed genoeg gevuld om nu, en ook in de verre toekomst, de
pensioenen te kunnen betalen. De financiële positie van PDN en ons eigen reglement staan op dit
moment echter niet toe dat een toeslag op het pensioen van gepensioneerden en slapers of een
backservice op de pensioenen van werknemers wordt verleend.
Wij hopen dat de situatie in de economie en de financiële markten spoedig zal herstellen,
waardoor ook de financiële situatie van PDN verbetert. Zodra dat het geval is, zal door het bestuur
mede overwogen worden de nu gemiste toeslagen alsnog te verlenen.
Wilt u meer informatie over de toeslagverlening bij PDN en de gevolgen van de financiële crisis
voor de pensioenfondsen, dan kunt u terecht op onze website (www.PDNpensioen.nl). Klik daar op
de knop “Actualiteit”.
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