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Nieuwsbrief
Hogere kosten gestegen levensverwachting
drukken dekkingsgraad van PDN

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

Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) heeft in 2012 te maken met
hogere kosten vanwege de gestegen levensverwachting van de
Nederlandse bevolking. Die hogere kosten hebben een negatieve
invloed op de hoogte van de dekkingsgraad van het fonds.
Onlangs heeft het Actuarieel Genootschap de nieuwe prognosetafel
2012-2062 gepubliceerd. In die tafel zijn de nieuwste gegevens
over de levensverwachting van de Nederlandse bevolking verwerkt.
Iedere twee jaar maakt het Actuarieel Genootschap nieuwe
berekeningen over de levensverwachting van de Nederlandse
bevolking.
Volgens de Pensioenwet moet het PDN-bestuur bij het berekenen
van de dekkingsgraad altijd rekening houden met de actuele
inzichten rondom levensverwachting van zijn deelnemers.
De nieuwe cijfers over de levensverwachting van de DSM populatie
(zowel werkenden als gepensioneerden) laten zien dat die sterker
is gestegen dan tot voor kort werd verwacht. Er werd al rekening
gehouden met een stijging, maar de stijging blijkt groter dan
waarmee rekening werd gehouden.
Als deelnemers langer leven moet het pensioenfonds langer
pensioenen uitkeren. Hierdoor stijgen de verplichtingen van het
fonds, met een lagere dekkingsgraad tot gevolg.
Op basis van de dekkingsgraad van eind december 2012 moet het
bestuur van PDN begin volgend jaar beslissen of het fonds
voldoende herstelkracht heeft om eind 2013 te voldoen aan de in
het herstelplan genoemde dekkingsgraad van 104,2%. Is dit niet
het geval, dan zal het bestuur moeten aankondigen dat er mogelijk
in april 2014 gekort moet worden op de pensioenen van gepensioneerden en de pensioenopbouw van de deelnemers. Door een
lagere dekkingsgraad is de kans daarop weer iets groter geworden.

Pensioen3daagse
levert nieuwe abonnees
voor nieuwsbrief op
PDN heeft eind september
meegedaan aan de
Pensioen3daagse die in
Nederland gehouden werd.
Tijdens die Pensioen3daagse
vragen pensioenfondsen extra
aandacht voor de pensioenen.
Bij PDN was de actie erop
gericht om DSM-werknemers
en gepensioneerden van PDN
te bewegen om zich te
abonneren op de digitale
nieuwsbrief.
Iedere DSM-werkenemer die
nog geen abonnement had,
ontving een e-mail van het
fonds waarin gewezen werd
op de mogelijkheid om zich te
abonneren. Gepensioneerden
ontvingen samen met het blad
Pensioencontact een
antwoordkaart waarmee men
zich kon abonneren.
De actie leverde ruim 2.000
nieuwe abonnees op,
waarmee het totale aantal
abonnees bijna verdubbelde
naar 4.468.

Onzekerheid over mogelijke
korting blijft bestaan
Pas begin volgend jaar wordt
duidelijk of het pensioenfonds moet
korten op de ingegane pensioenen
en de opgebouwde
pensioenaanspraken van DSMwerknemers.

Deelnemers hebben
vertrouwen in PDN
Dit najaar is er een
deelnemersonderzoek
gehouden waaraan 666
DSM-werknemers
deelnamen. De meeste van
deze deelnemers zijn
geïnteresseerd of zelfs zeer
geïnteresseerd in
pensioenen.
84% zegt vertrouwen te
hebben dat PDN hun
belangen goed behartigt.
Veel deelnemers (63%)
maken zich wel eens zorgen
over hun pensioen. De
grootste zorg is dat men later
minder pensioen ontvangt
dan nu wordt toegezegd.
Van de ondervraagden vond
90% dat PDN hen voldoende
informeerde over de
pensioenen.
Als rapportcijfer krijgt PDN
een 7,4. Bij vergelijkbare
fondsen is dat cijfer 7,3.
Wie alle resultaten van het
deelnemersonderzoek wil
bekijken, kan hier terecht.

Dat zegt voorzitter Jos Schneiders in
een interview met Pensioencontact,
het blad van de gepensioneerden
van PDN.
In dat interview zegt Schneiders:
“Het lijkt er op dit moment op dat we
de pensioenen en de
Jos Schneiders
pensioenopbouw misschien niet
hoeven te korten. Maar zeker weten doen we dat pas als aan het
einde van het jaar de nieuwste financiële cijfers over de situatie bij
het fonds bekend zijn.
Het hele interview met Jos Schneiders is hier te vinden.

Kabinet Rutte II wil AOW-leeftijden aanpassen
Het kabinet Rutte II is van plan de AOW-leeftijden opnieuw aan te
passen. In juli had de Nederlandse regering al besloten om de
AOW–leeftijden langzaam te laten oplopen tot 67 jaar in 2021. Het
nieuwe kabinet wil die verhoging sneller laten verlopen. Hieronder
een overzicht van die plannen. Voor meer informatie kijk op de
website van SVB.

