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Nieuwsbrief
Veranderingen in de pensioenen

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

Alle actieve deelnemers van PDN krijgen te maken met
veranderingen in de pensioenen.
Door nieuwe wettelijke regels veranderen de pensioenen per
1 januari 2015. Die nieuwe regels betekenen een versobering ten
opzichte van de huidige situatie. De sociale partners (werkgever en
vakbonden) zijn overeengekomen om de gevolgen voor de
werknemers zoveel mogelijk te beperken.
Veranderingen per 1 januari 2015:
- De jaarlijkse pensioenopbouw wordt verlaagd van 2% naar
1,875% waardoor men minder pensioen opbouwt.
- De pensioenleeftijd gaat van 66 naar 67 jaar, waardoor een jaar
langer pensioen opgebouwd kan worden.
- De ingangsdatum van het pensioen wordt de dag van de
verjaardag dat men de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Dat
was de eerste dag van die maand.
- De reeds opgebouwde pensioenrechten blijven onaangetast.
- Over het salarisdeel hoger dan € 100.000 kan niet meer fiscaal
vriendelijk pensioen opgebouwd worden. Voor dat deel van het
salaris komt een aparte netto pensioenregeling.
- De sociale partners hebben bepaald dat de pensioenpremie voor
het jaar 2015 gehandhaafd blijft op 22%.
- De franchise - het salarisdeel waarover geen pensioen wordt
opgebouwd omdat daar later de AOW tegenover staat - wordt
verlaagd van € 13.449 naar € 13.093. Daardoor kan er meer
pensioen worden opgebouwd.
- De VPS regeling gaat veranderen, daarover volgt binnenkort
meer informatie.

‘De tijd van je leven’
brengt pensioen
dichter bij jongeren
In oktober is de
Pensioenfederatie met de
campagne ‘De tijd van je leven’
gestart. De campagne moet
jongeren prikkelen om tijdig aan
hun pensioen te denken.
Deze campagne loopt via een
website die vanaf allerlei
jongerenplatforms inmiddels
druk bezocht wordt.
De bedoeling is onder meer om
bij jongeren het vertrouwen in
pensioen te herstellen. Op de
site staan gebeurtenissen die
invloed hebben op het pensioen
van jongeren en wat jongeren
rond hun pensioen zelf kunnen
kiezen. Ze kunnen er hun
levensverwachting bekijken,
testen in hoeverre ze een
‘uitsteller’ zijn, een bucketlist
invullen en nog veel meer.
Door tijdig naar je pensioen te
kijken, zorg je dat je nu én later
‘de tijd van je leven’ hebt, vindt
de Pensioenfederatie.
www.detijdvanjeleven.nl

Meeste deelnemers PDN
weten wat ze aan
pensioen opbouwen

Michel Ubachs: ‘Rendement moet
indexatie mogelijk maken’

Bijna driekwart van de actieve
deelnemers, namelijk 74%,
(werknemers) weet hoeveel
pensioen zij opbouwen. Dat is
een hoog percentage in
vergelijking, met andere
pensioenfondsen.
Een en ander blijkt uit de
resultaten van het onlangs
gehouden deelnemersonderzoek. Twee jaar geleden
was dat percentage nog 62%.
Actieve deelnemers kunnen op
hun Uniform Pensioenoverzicht
(UPO) zien wat ze aan
pensioen opbouwen en ook in
de pensioenplanner op de
website van PDN kunnen ze
dat opzoeken.
Lees hier meer uitkomsten van
het deelnemersonderzoek.

Michel Ubachs

Om de pensioenen bij PDN te kunnen indexeren, moeten de
pensioengelden worden belegd. Met het rendement op die
beleggingen kan de indexatie van de pensioenen worden betaald.
De pensioenpremies die de deelnemer en de werkgever betalen zijn
daarvoor niet bedoeld. De premies zouden dan aanzienlijk hoger
moeten zijn.
Dat was de boodschap die PDN-bestuurder Michel Ubachs liet
optekenen voor het blad Pensioencontact. Het blad van de
gepensioneerden van PDN.
Ubachs legt daarin uit hoe belangrijk het is dat de pensioengelden
goed belegd worden. En ‘goed’ betekent voor hem niet alleen dat ze
rendement opleveren, maar zeker ook dat er niet te veel risico mee
gelopen wordt. Dat PDN de laatste tijd niet kon indexeren, ligt
volgens Ubachs niet aan het rendement op de beleggingen van het
fonds maar aan de bijzonder lage rente, waarmee het fonds zijn
toekomstige pensioenverplichtingen moet berekenen. Door die lage
rente zijn de verplichtingen heel erg hoog.
Lees hier het hele interview met Ubachs.

Nieuw jasje voor website van PDN

Het voorlopig ontwerp voor de
homepage van de nieuwe website

De website van PDN krijgt binnenkort een nieuwe opmaak. Op dit
moment wordt daar nog driftig aan gewerkt. De nieuwe site zal beter
leesbaar zijn op kleine beeldschermen, zoals de beeldschermen van
tablets of smart-phones.
De huidige website werkt op kleinere schermen niet optimaal. Dat
zal in de nieuwe versie wel het geval zijn. De nieuwe site is daarvoor
op een andere manier opgemaakt.
Tot nu toe was de website opgebouwd rond de verschillende
doelgroepen van het pensioenfonds, zoals werknemer,
gepensioneerde of voormalig werknemer. De nieuwe site is
ingedeeld op basis van pensioenonderwerpen, zoals gebeurtenissen
en keuzes die invloed hebben op de pensioenen.

