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Nieuwsbrief
Pensioenrichtleeftijd en pensioenopbouw
veranderen niet bij PDN

Contact

Bij sommige pensioenfondsen wordt de leeftijd waarmee de
pensioenen worden berekend per 1 januari 2014 verhoogd. Bij
PDN blijft die zogenoemde ‘pensioenrichtleeftijd’ staan op 66 jaar.

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

Wat te doen bij
verandering van bank
of rekeningnummer ?

De regering heeft besloten de mogelijkheden voor
fiscaalvriendelijke pensioenopbouw vanaf 2014 te beperken. Als
gevolg daarvan moeten sommige fondsen de pensioenrichtleeftijd
verhogen en of het percentage van de jaarlijkse pensioenopbouw
verlagen. Ook dat laatste is bij PDN niet het geval. Dat percentage
blijft staan op 2%. Met een pensioenrichtleeftijd van 66 jaar en een
opbouwpercentage van 2% blijft PDN binnen de fiscale grenzen
die vanaf 2014 gelden.

Dekkingsgraad
Al naar gelang de hoogte van de dekkingsgraad van PDN op 31
december van dit jaar moet het bestuur een besluit nemen over
het wel of niet indexeren van de pensioenen van de
gepensioneerden en de pensioenopbouw van de actieve
deelnemers. Datzelfde geldt voor de beslissing of er al dan niet
gekort moet worden op pensioenen en pensioenopbouw. Dat
korten gebeurt als de dekkingsgraad aan het einde van het jaar
lager is dan 104,3%. Eind september was de dekkingsgraad
106,7%.
Begin volgend jaar worden deelnemers en gepensioneerden
geïnformeerd over deze besluiten.

Gepensioneerden en andere
deelnemers van het
pensioenfonds die van bank
veranderen en bij wie
daardoor ook het
bankrekeningnummer
verandert, moeten in de
toekomst hun IBAN aan het
pensioenfonds doorgeven.
Dus het langere
bankrekeningnummer van 18
tekens.
Dat nummer is te vinden op
bijvoorbeeld afschriften van de
bank. Wie een verandering
van zijn rekeningnummer aan
het pensioenfonds doorgeeft,
moet ook een kopie van een
bankafschrift of een print van
internetbankieren meesturen.
Daarop moet het
bankrekeningnummer, de
naam en het adres vermeld
zijn.
Op die manier kan het
pensioenfonds controleren of
het geld ook naar de goede
persoon wordt overgemaakt.

SPOOKVERHALEN:
“Korten en nietindexeren
raakt alleen de
gepensioneerden”
Het is een veel voorkomend
misverstand onder zowel
gepensioneerden als actieve
deelnemers van PDN dat
korten of niet indexeren alleen
de gepensioneerden raakt.
Actieve deelnemers van PDN
worden echter evenzeer
geraakt. Bij hen wordt in geval
van korten immers het
pensioen dat ze opbouwen
verlaagd en in geval van niet
indexeren verliest hun
pensioenopbouw een stukje
koopkracht.
Bovendien lopen de actieve
deelnemers een extra risico.
Indien de pensioenpremie van
22% structureel te laag blijkt
voor de jaarlijkse
pensioenopbouw van 2% van
de pensioengrondslag (je
pensioengevend salaris minus
de franchise), kan ook de
opbouw verlaagd worden.

PDN’ers bereid om enig risico
te nemen bij beleggingen
Zegwaart Consultancy en GfK Intomart
onderzochten de afgelopen weken in
opdracht van PDN de risicobereidheid van
de deelnemers en gepensioneerden. Wat
vinden zij bijvoorbeeld van de risico’s die het
fonds moet (of mag) nemen bij het beleggen
van de pensioengelden?
Sociale partners en het bestuur van PDN
staan in de komende tijd voor belangrijke
keuzes, waarbij de antwoorden op die vragen een rol spelen. Het
gaat dan om een nieuw pensioencontract dat vanaf 2015 gaat
gelden. Om deze keuzes zo goed mogelijk te kunnen maken, heeft
het bestuur van het pensioenfonds zijn deelnemers gepolst.
Conclusie van onderzoeker Peter Zegwaart is dat er bij actieve
deelnemers en gepensioneerden van PDN een breed draagvlak is
voor een regeling met een zeker risico. Ze willen graag indexatie
en nemen daarvoor een zeker risico dat het ook een keer mis kan
gaan bij beleggingen op de koop toe.
Klik hier voor meer informatie over de onderzoeksresultaten.

PDN heeft beleid rond maatschappelijk
verantwoord beleggen aangescherpt

“Ik krijg minder
pensioen dan ik aan
premies heb betaald”
Maar liefst 72% van de
Nederlanders denkt dat je bij
een pensioenfonds meer
euro’s betaalt dan dat je aan
euro’s krijgt uitbetaald.
Nee, dus. Gepensioneerden
die hun leven lang pensioen
hebben opgebouwd bij een
pensioenfonds, krijgen tijdens
hun pensioen de ingelegde
premies van henzelf en de
werkgever wel drie tot vier
keer terug. Tenminste als
men zo oud wordt als de
gemiddelde gepensioneerde.

PDN belegt de pensioengelden in diverse sectoren over de hele
wereld. Die beleggingen moeten goed renderen, zodat de belegde
pensioengelden groeien. Ze mogen echter niet te risicovol zijn.
Naast aandacht voor voldoende spreiding van de beleggingen kijkt
PDN ook of en hoe bedrijven rekening houden met duurzaamheid.
Denk daarbij aan zaken als milieu, sociale aspecten en goed
ondernemingsbestuur. Dit jaar heeft PDN het beleid rond
maatschappelijk verantwoord beleggen aangescherpt.
Geert-Jan Nieboer heeft in het bestuur van PDN speciale aandacht
voor het beleid van het pensioenfonds rond maatschappelijk
verantwoord beleggen. In een uitgebreid interview vertelt hij over
de achtergronden van dat beleid.

