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Onderwerp

Toeslagverlening

Geachte heer, mevrouw,

De dekkingsgraad van het pensioenfonds PDN per 31 december 2011 was 101% *. Het bestuur
van PDN heeft moeten besluiten, onder meer vanwege deze (lage) dekkingsgraad, om per
1 januari 2012, geen toeslagen (indexatie) te verlenen op pensioenaanspraken van actieve
deelnemers (werknemers van DSM), gewezen deelnemers (slapers) en pensioengerechtigden. De
dekkingsgraad weerspiegelt de financiële toestand van het pensioenfonds. Zoals wij al eerder
hebben bericht, hanteert PDN als regel, dat geen toeslagen worden verleend zolang de
dekkingsgraad lager is dan 110%.
Het fonds verkeert sinds september 2011 in een dekkingstekort, omdat de dekkingsgraad lager is
dan 105%. Door het dekkingstekort waarin PDN zich bevindt, is het ook op grond van regelgeving
van De Nederlandsche Bank (DNB) niet toegestaan per 1 januari 2012 toeslagen te verlenen.
Als de dekkingsgraad weer boven 105% is, dan heeft PDN in beginsel dus geen dekkingstekort
meer, maar officieel is daar pas weer sprake van als de dekkingsgraad aan het einde van drie
kwartalen boven de 105% is uitgekomen. Zolang dat niet het geval is, mag geen toeslag worden
verleend. Het eerstvolgende moment dat het bestuur toeslagverlening weer aan de orde zal
stellen, is december 2012. Dan betreft het de toeslagverlening per 1 januari 2013.
Als het wel mogelijk zou zijn geweest toeslagen volledig te verlenen, dan hadden de actieve
deelnemers een toeslag gekregen van 1% (= de algemene loonsverhoging per 1 januari 2012 bij
DSM). Voor slapers en pensioengerechtigden zou de toeslag 2,74% ** zijn geweest (= de
prijsstijging over de periode januari 2011 - oktober 2011). Een historisch overzicht van de
toeslagverlening vindt u als bijlage bij deze brief in de vorm van de wettelijk voorgeschreven
informatie daarover.
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Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Als u na het lezen van
deze brief nog vragen heeft, kunt u via het bovenaan deze brief genoemde telefoonnummer en
e-mailadres contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van PDN,

Jos L. Schneiders
Voorzitter PDN

Ton de Boer
Plaatsvervangend voorzitter PDN

Bijlage: Wettelijk voorgeschreven teksten over toeslagverlening

* Dit percentage is berekend op basis van voorlopige cijfers en aan de hand van de berekeningswijze die De
Nederlandsche Bank (DNB) eind december heeft voorgeschreven. De DNB heeft besloten de rente
waarmee pensioenfondsen hun dekkingsgraad berekenen voor een keer aan te passen. Fondsen dienen uit
te gaan van de gemiddelde rente over het laatste kwartaal van 2011. Eerder was de peildatum voor dat
rentepercentage de rente op 31 december 2011.

** In 2011 heeft het bestuur besloten de toeslagverlening van gepensioneerden en slapers gelijktijdig te laten
plaatsvinden met de toeslagverlening bij de actieve deelnemers. Daarmee wordt de evenwichtige
belangenbehartiging voor alle groepen beter gewaarborgd. Voor alle groepen is nu de ingangdatum van de
toeslag 1 januari van enig jaar. Daarvoor is nodig dat voor de bepaling van het prijsindexcijfer (CPI afgeleid)
de periode van oktober tot oktober wordt genomen. Dat was eerder van januari tot januari. In het eerste jaar
is eenmalig de prijsstijging over de periode januari 2011 tot oktober 2011 gehanteerd. De berekening op
basis van deze negen maanden heeft, vanwege seizoensinvloeden, een hoger percentage opgeleverd dan
wanneer dat percentage over 12 maanden zou zijn berekend.

Bijlage
PDN
De wettelijke voorgeschreven teksten om u over toeslagen te informeren, luiden als volgt:
Voor werknemers van DSM
(exclusief DSM Executive Services en inclusief geprepensioneerden van DSM Gist
Services en medewerkers van DSM Limburg waarvoor de overgangsbepaling 1993 (artikel 15 lid 1) van
toepassing is):
Uw pensioenfonds probeert ieder jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen met de loonontwikkeling.
Uw opgebouwde pensioen is in 2012 (over 2011) met 0% verhoogd.
Uw pensioenfonds heeft uw opgebouwde pensioen de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd:
In 2011 (over het jaar 2010 en 2011) met 3,53%. De prijzen* gingen toen (in 2010) met 1,97% omhoog.
In 2010 (over het jaar 2009) met 3,5%. De prijzen* gingen toen (in 2009) met 0,82% omhoog.
In 2009 (over het jaar 2008) met 0%. De prijzen* gingen toen (in 2008) met 1,93% omhoog.
Uw pensioenfonds betaalt de toekomstige verhogingen van uw opgebouwde pensioen uit beleggingsrendement. U hebt
door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst.

Voor werknemers van DSM Executive Services B.V.:
Uw pensioenfonds probeert ieder jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen met de loonontwikkeling.
Uw opgebouwde pensioen is in 2012 (over 2011) met 0% verhoogd.
Uw pensioenfonds heeft uw opgebouwde pensioen de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd:
In 2011 (over het jaar 2010 en 2011) met 3,53%. De prijzen* gingen toen (in 2010) met 1,97% omhoog.
In 2010 (over het jaar 2009) met 2%. De prijzen* gingen toen (in 2009) met 0,82% omhoog.
In 2009 (over het jaar 2008) met 0%. De prijzen* gingen toen (in 2008) met 1,93% omhoog.
Uw pensioenfonds betaalt de toekomstige verhogingen van uw opgebouwde pensioen uit beleggingsrendement. U hebt
door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst.

Voor pensioengerechtigden (gepensioneerden, nabestaanden, arbeidsongeschiktheidspensioen, ex-partners met
ingegaan pensioen en geprepensioneerden (exclusief geprepensioneerden van DSM Gist Services).
Uw pensioenfonds probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met de prijsontwikkeling.
Uw pensioen is in 2012 (over 2011) met 0% verhoogd:
Uw pensioenfonds heeft uw pensioen de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd:
In 2011 (over het jaar 2010) met 0,69%. De prijzen* gingen toen (in 2010) met 1,97% omhoog.
In 2010 (over het jaar 2009) met 1%. De prijzen* gingen toen (in 2009) met 0,82% omhoog.
In 2009 (over het jaar 2008) met 0%. De prijzen* gingen toen (in 2008) met 1,93% omhoog.
Uw pensioenfonds betaalt de toekomstige verhogingen van uw pensioen uit beleggingsrendement. U hebt door
deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst.

Voor slapers en ex-partners:
Uw pensioenfonds probeert ieder jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen met de prijsontwikkeling.
Uw opgebouwde pensioen is in 2012 (over 2011) met 0% verhoogd.
Uw pensioenfonds heeft uw opgebouwde pensioen de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd:
In 2011 (over het jaar 2010) met 0,69%. De prijzen* gingen toen (in 2010) met 1,97% omhoog.
In 2010 (over het jaar 2009) met 1%. De prijzen* gingen toen (in 2009) met 0,82% omhoog.
In 2009 (over het jaar 2008) met 0%. De prijzen* gingen toen (in 2008) met 1,93% omhoog.
Uw pensioenfonds betaalt de toekomstige verhogingen van uw opgebouwde pensioen uit beleggingsrendement. U hebt
door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst.

* Dit betreft de prijzen volgens het CBS-prijsindexcijfer ‘CPI niet afgeleid’. Deze percentages zijn afwijkend van ‘CPI
afgeleid’ die van belang zijn voor de toeslagverlening bij PDN.

