Heerlen, 14 mei 2009

Geachte heer / mevrouw,

Met deze brief willen wij u informeren over de financiële crisis en de gevolgen voor uw pensioen.
1. Bijzondere omstandigheden
Pensioenfondsen zijn hard geraakt door de financiële crisis. De problemen bij de pensioenfondsen
hebben twee verschillende oorzaken, namelijk de daling van de rente en de daling van de
aandelenkoersen. Bij veel pensioenfondsen is de dekkingsgraad sterk gedaald. De dekkingsgraad
van een pensioenfonds geeft de verhouding weer tussen de bezittingen aan de ene kant en de
verplichtingen voor huidige en toekomstige pensioenuitkeringen aan de andere kant. Indien de
bezittingen en verplichtingen van een pensioenfonds precies overeenkomen, dan is de
dekkingsgraad 100%.
Voor PDN is de gewenste dekkingsgraad 116%. In dat geval heeft het pensioenfonds voldoende
reserves voor slechtere tijden. PDN moet van de toezichthouder, De Nederlandsche Bank,
minstens een dekkingsgraad hebben van 105%.
Als de dekkingsgraad te laag wordt, moeten pensioenfondsen een herstelplan opstellen. In dat
plan moet het fonds laten zien welke maatregelen het de komende 3 jaar neemt om te zorgen dat
die dekkingsgraad weer hoog genoeg is. Dit plan stuurt het pensioenfonds ter goedkeuring aan de
toezichthouder.
2. Wat betekent dit voor uw pensioenfonds?
PDN heeft ook te lijden onder de financiële crisis. De dekkingsgraad is gezakt van 150% op
31 december 2007 naar 98% op 31 december 2008. In de eerste drie maanden van 2009 heeft de
dekkingsgraad geschommeld tussen 90 en 100%. Op 31 maart was de dekkingsgraad 93%.
PDN heeft drie jaar de tijd om weer op de minimale dekkingsgraad van 105% te komen. Dit
betekent dat ook PDN een herstelplan heeft opgesteld. Daarin geven we aan welke maatregelen
we in de komende drie jaar gaan nemen om de financiële positie van het fonds weer op het
minimale niveau te brengen.
Deze brief informeert u over deze maatregelen voor de komende drie jaar.
3. Wat betekent dit voor u?
a) Gaat uw pensioenuitkering/opgebouwd pensioen omlaag?
Nee, dat is op dit moment niet aan de orde.

b) Groeit uw pensioen de komende jaren mee met de stijging van de lonen/prijzen?
De ambitie van PDN is om jaarlijks de pensioenaanspraken van de actieve deelnemers aan te
passen aan de algemene loonontwikkeling bij de werkgever en om jaarlijks de pensioenrechten
van de gepensioneerden en slapers aan te passen aan de prijsontwikkeling.
Maar aanpassing aan de stijging van de lonen of prijzen kan alleen als de financiële situatie van
het pensioenfonds goed genoeg is.
Het bestuur van PDN heeft, gegeven de financiële positie van het pensioenfonds, besloten dat de
pensioenuitkeringen en de opgebouwde pensioenen niet worden verhoogd. Volgens het
herstelplan van PDN zullen de komende drie jaar, 2009 t/m 2011, de opgebouwde pensioenen en
de pensioenuitkeringen niet worden aangepast aan de stijging van de lonen of prijzen. Voor de
actieve deelnemers betekent dit dat het pensioen dat u al hebt opgebouwd niet wordt aangepast
aan de algemene loonstijging. Voor gepensioneerden en slapers betekent dit dat het pensioen dat
u al hebt opgebouwd niet wordt aangepast aan de stijging van de prijzen.
PDN streeft ernaar om in latere jaren de gemiste verhoging van de pensioenuitkeringen en de
opgebouwde pensioenen in te halen.
c) Gaat uw pensioenpremie omhoog?
Pensioenfondsen zijn verplicht een pensioenpremie te berekenen die voldoende is om de opbouw
van de pensioenen in een jaar te betalen. Wanneer u pensioen opbouwt, ziet u op uw loonstrook
hoeveel premie u betaalt.
Er is bij PDN sprake van een regeling waarbij zowel de premie voor de werkgever en werknemer
vast staat voor de periode van 5 jaar (2006 tot en met 2010) en niet tussentijds wordt aangepast.
d) Zal de werkgever een (éénmalige) storting doen?
Voor DSM geldt géén verplichting om naast de premie een extra bijdrage te storten in PDN. DSM
geeft dus geen extra geld aan het pensioenfonds.
e) Veranderen van baan: wat betekent dat op dit moment?
Veranderen van baan betekent vaak ook veranderen van pensioenfonds of pensioenverzekeraar.
Als deelnemer hebt u dan het recht om de waarde van het pensioen dat u al had opgebouwd mee
te nemen naar uw nieuwe pensioenfonds of pensioenverzekeraar.
Dit recht op waardeoverdracht mag niet worden uitgevoerd als daar een pensioenfonds bij
betrokken is waarvan de dekkingsgraad lager is dan 100%.
Ook PDN mag geen waardeoverdrachten uitvoeren bij een dekkingsgraad beneden 100%.
Deelnemers die recent een waardeoverdracht bij PDN hebben aangevraagd zijn persoonlijk van de
opschorting op de hoogte gebracht. Afhandeling van die aanvragen en van nieuwe aanvragen
wordt hervat als de dekkingsgraad weer boven de 100% terecht komt.
4. Tot slot
De maatregelen die in deze brief staan, komen uit het herstelplan dat PDN eind maart 2009 ter
goedkeuring bij De Nederlandsche Bank heeft ingediend. Het is mogelijk dat PDN het plan nog
dient aan te passen. U ontvangt dan weer een brief van ons.

De informatie in deze brief is gebaseerd op de inzichten en berekeningen van dit moment. De
toekomst is echter onzeker. Het kan zijn dat de economische situatie nog verder verslechtert, maar
de economische situatie kan ook verbeteren. Het bestuur van PDN zal voor 1 januari 2012 nagaan
of het herstel verloopt zoals verwacht. Mocht het herstel onvoldoende zijn, dan zal het bestuur
opnieuw moeten beslissen of aanvullende maatregelen nodig zijn. Maar mocht blijken dat het
herstel sneller verloopt dan voorzien, dan zijn de maatregelen uit deze brief (niet aanpassen
pensioenaanspraken en pensioenen aan de stijging van de lonen/prijzen) misschien (deels) niet
nodig. In die situaties zullen wij u uiteraard tijdig weer een brief sturen.
Meer informatie over ons herstelplan is te vinden op onze website: www.PDNpensioen.nl. Daar
wordt door middel van vragen en antwoorden dieper ingegaan op het herstelplan. U vindt de
vragen en antwoorden onder 'Laatste Nieuws' op de homepage. Als u niet over Internet beschikt
kunt u ze ook opvragen via onze Pension Desk (telefoon 045 5788100). Wilt u meer weten over de
hoogte van uw pensioen? Op het jaarlijks pensioenoverzicht dat u hebt of zult ontvangen, kunt u
zien hoeveel pensioen u nu of vanaf uw pensioendatum krijgt.
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