Februari 2013
Extra uitgave bij uitkeringsspecificatie

Nieuwsbrief
Informatie over de uitkeringsspecificatie
van februari 2013
Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) maakt vanaf deze maand
gebruik van een nieuw administratie- en betalingssysteem. Het nieuwe
systeem is efficiënter. Deze overgang is onder meer van invloed op de
vorm en de inhoud van uw uitkeringsspecificatie. In deze Nieuwsbrief
komen de belangrijkste wijzigingen en de mogelijke gevolgen daarvan
aan de orde.

Contact
Bij vragen over uw
pensioen kunt u terecht
op de website:
www.pdnpensioen.nl
of bij onze Pension Desk:
tel. 045 - 5788100
e-mail:
info.PDN@dsm.com

Uitkeringsspecificatie alleen bij wijziging van de uitkering
U ontvangt van PDN alleen een uitkeringsspecificatie wanneer uw
uitkering afwijkt van de uitkering van de vorige maand. Februari 2013
vormt hierop een uitzondering. Het kan best zijn dat uw netto pensioen
niet afwijkt van vorige maand. Deze maand krijgt namelijk iedere
pensioengerechtigde een uitkeringsspecificatie vanwege de overgang
naar het nieuwe administratie- en betalingssysteem.

Andere benamingen op
uw uitkeringsspecificatie

Uw administratienummer is gewijzigd
Vanwege de overgang naar een nieuw administratie- en
betalingssysteem is uw administratienummer met ingang van februari
2013 gewijzigd. De nieuwe nummering maakt een efficiëntere
administratie van pensioenrechten mogelijk. Voor u zijn de gevolgen
van het nieuwe nummer beperkt. Vanaf nu zult u bij contacten met
PDN worden gevraagd uw nieuwe administratienummer op te geven
of te vermelden. Houdt dit daarom bij de hand als u ons benaderd. U
kunt uw nieuwe nummer terugvinden op uw uitkeringsspecificatie.

Bij een deel van de
pensioengerechtigden staan
op de uitkeringsspecificatie
van februari 2013 andere
en/of minder benamingen dan
tot nu toe. Door de overgang
naar het nieuwe administratieen betalingssysteem zijn
sommige benamingen
aangepast. Bijvoorbeeld door
gelijke uitkeringen, die tot nu
onder verschillende
benamingen werden
uitgekeerd, samen te voegen
onder eenzelfde naam. Deze
samenvoeging kan in een
beperkt aantal gevallen tot
een afrondingsverschil leiden
van enkele eurocenten. Als u
de uitkeringsspecificaties van
januari en februari 2013 naast
elkaar legt, kunt u de
mogelijke verschillen zien.

Goed om te weten:
Pensioencontact
In Pensioencontact 63 van
februari 2013 wordt opnieuw
aandacht besteed aan de
veranderingen in de netto
pensioenuitkeringen in januari
2013. Dit naar aanleiding van
een aantal vragen die aan
onze Pension Desk werden
gesteld. Lees daarvoor de
rubrieken ‘Goed om te weten’
en ‘Uit de PDN-vraagbaak’.
Pensioencontact valt
binnenkort weer bij u in de
bus.

Betaaldata 2013
PDN zorgt ervoor dat uw
pensioen op de 27ste van de
maand op uw rekening staat.
Als de 27ste echter in een
weekend valt, is dat eerder
het geval.

Over op IBAN
De Europese Unie (EU) wil het Europese betalingsverkeer stroomlijnen.
Daarom gaat de EU het IBAN-rekeningnummer gebruiken in plaats van het
huidige bankrekeningnummer. IBAN staat voor
International Bank Account Number.
Ook Nederland past alle
rekeningnummers aan.
Het IBAN-rekeningnummer in
Nederland heeft 18 tekens en
eindigt op het huidige
rekeningnummer.
De overgang naar IBAN heeft voor u geen gevolgen. PDN gaat IBANrekeningnummers in de loop van dit jaar gebruiken voor de betalingen. Deze
verandering heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw pensioen en ook
niet voor het moment waarop wij het betalen. Wij zetten uw huidige
rekeningnummer automatisch om in het IBAN-rekeningnummer. U hoeft
hiervoor niets te doen.
Wanneer uw pensioenuitkering op een buitenlands bankrekeningnummer
wordt overgemaakt, krijgt u van ons persoonlijk bericht als de overgang naar
IBAN tot wijzigingen in de registratie van uw bankrekeningnummer leidt.
Wilt u meer informatie over IBAN-rekeningnummers? Kijk dan op
www.overopiban.nl of vraag uw eigen bank om meer informatie.

Betaaldata 2013 PDN
Pensioenuitkeringen
Maand

Dag

Januari

25

Februari

27

Maart

27

April

26

Uw adressering is mogelijk gewijzigd

Mei

27

Juni

27

Juli

26

Augustus

27

September

27

Vanaf februari 2013 zal PDN bij zijn correspondentie dezelfde adressering
gebruiken als uw gemeente. Dit betekent dat de adressering op uw
uitkeringsspecificatie er mogelijk anders uit ziet dan vorige maand. In de
adressering wordt in een aantal gevallen de naam van de gemeente vermeld
en niet meer de naam van dorpen of gemeenteonderdelen. PDN ontvangt de
adresgegevens van de deelnemers en pensioengerechtigden die in
Nederland wonen uit de GBA. De Gemeentelijke Basisadministratie
Persoonsgegevens.

Oktober

25

November

27

December

23

Voor de bezorging van de post levert een mogelijke andere adressering geen
probleem op. Bij de bezorging wordt namelijk vooral de postcode en straat en
huisnummer gebruikt.
Als u in het buitenland woont, krijgt PDN geen wijzigingen door via het GBA.
Dit betekent dat u zelf of uw partner veranderingen, zoals het begin of einde
van uw partnerschap of overlijden, aan PDN moet doorgeven. Dat geldt ook
voor verhuizingen in of naar het buitenland.

