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Nieuwsbrief
Panel betrokken bij
communicatie 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

Van peleton naar
bestuurskamer

PDN wil deelnemers en pensioengerechtigden meer dan tot
nu toe betrekken bij zijn communicatie. Hiervoor zoeken we
deelnemers en pensioengerechtigden die willen deelnemen in
een panel.
Digitaal
Dit panel zal een paar keer per jaar gevraagd worden om
communicatiemiddelen van PDN te beoordelen. Daarbij kan
het gaan om bijvoorbeeld brochures of brieven van het
pensioenfonds. Het panel zal digitaal om advies gevraagd
worden.
Aanmelden
Wil je deelnemen aan het panel en wil je op die manier
meehelpen de pensioencommunicatie van het fonds
begrijpelijker te maken voor iedereen, dan kun je je
aanmelden. Aanmelden kan door het sturen van een e-mail
naar Karin Grannetia (Karin.grannetia@dsm.com).
Vermeld in de e-mail je naam, je leeftijd en je
administratienummer bij PDN.

Van de 700
pensioenbestuurders in
Nederland is slechts een
handjevol dertiger. Een
daarvan is voormalig
professioneel wielrenner Pol
Nabben van DSM Biobased
Products & Services in
Rijswijk. Samen met andere
jonge bestuurders gaf hij
onlangs een interview op het
NOS Journaal over jonge
bestuurders bij
pensioenfondsen. Klik hier
voor het interview met Pol
Nabben dat op de website van
de NOS verscheen.

PDN belegt (weer) in hypotheken
Het is nog niet zo vreselijk lang geleden dat pensioenfondsen hypotheken in hun
beleggingsportefeuille hadden. PVM, de voorganger van Pensioenfonds DSM Nederland
(PDN), had hypotheken in zijn beleggingsportefeuille. Het waren voornamelijk hypotheken aan
werknemers van DSM. Die hypotheken had PVM overgenomen van het Beambtenfonds voor
het Mijnbedrijf.
Het maandelijkse hypotheekbedrag werd
door DSM ingehouden op het salaris en aan
het pensioenfonds overgemaakt.
Ook andere pensioenfondsen belegden op
die manier direct in woonhuizen van de
eigen medewerkers en waren op die manier
soms eigenaar van hele straten of wijken.
Dat is verleden tijd. Het pensioenfonds van
DSM heeft al langere tijd geen hypotheken
meer van DSM-werknemers in zijn
beleggingsportefeuille.
PDN heeft vorig jaar besloten voor een
bedrag van 325 miljoen euro aan
pensioengeld te beleggen in Nederlandse hypotheken. Dat is ongeveer 5% van de totale
pensioengelden van PDN. Dat gebeurt via het Dutch Mortgage Fund van Aegon. Aegon heeft
al decennia ervaring met hypotheken. Lees hier meer over de achtergronden van dat besluit.

Verkiezingen voor bestuur
en Verantwoordingsorgaan
In maart 2016 vinden er verkiezingen plaats voor de leden van het bestuur die de
pensioengerechtigden vertegenwoordigen en voor de leden in het Verantwoordingsorgaan die
de pensioengerechtigden en werknemers vertegenwoordigen. In de loop van december 2015
ontvangen de pensioengerechtigden en werknemers die zich kandidaat kunnen stellen voor
deze zetels per brief informatie hierover. Wie zich kandidaat wil stellen, moet dat voor half
januari 2016 kenbaar maken. De verkiezingen zijn onder meer een gevolg van de eerder dit
jaar gevoerde discussie in het bestuur van PDN over de herijking van het bestuursmodel. Die
discussie heeft geleid tot aanpassingen in de samenstelling, omvang en werkwijze van het
bestuur. Tot nu toe bestond het bestuur van PDN uit twaalf personen. Zes leden werden
benoemd op voordracht van DSM Nederland B.V., drie leden werden benoemd op voordracht
van de centrale ondernemingsraad DSM Nederland B.V. Ten slotte werden drie leden gekozen
uit en door de pensioengerechtigden.
Het nieuwe bestuur dat op 1 juli van volgend jaar aantreedt, zal kleiner zijn. Het bestaat dan uit
acht personen. Vier leden benoemd op voordracht van DSM Nederland B.V., twee leden op
voordracht van de centrale ondernemingsraad DSM Nederland B.V. en twee leden gekozen uit
en door de pensioengerechtigden.
De samenstelling van het Verantwoordingsorgaan verandert niet. Daarin zijn en blijven vier
vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden, twee vertegenwoordigers namens de
werkgever en twee vertegenwoordigers namens de werknemers.

Informatiesessies vergroten
inzicht in eigen pensioensituatie
Ongeveer 700 werknemers van DSM uit heel Nederland
hebben de laatste maanden een informatiesessie over
pensioen bezocht. Daarbij waren ook werknemers van
ondernemingen die aan DSM gelieerd zijn (joint ventures) en
hun pensioen opbouwen bij PDN. Deze sessies geven de
deelnemers meer inzicht in de eigen pensioensituatie.
Deelnemers in het pensioenfonds kunnen zich nog steeds, via
HR, opgeven voor zo’n informatiesessie.
Pensioenplanner
Tijdens de sessies wordt vooral informatie gegeven over hoe
men meer te weten kan komen over de eigen pensioensituatie.
Ook wordt duidelijk gemaakt waar men pensioeninformatie
vindt als er vragen zijn. Belangrijk onderdeel van de sessie is de
toelichting op het gebruik van de pensioenplanner van PDN. Na
het inloggen met de DigiD code is daar te zien wat men aan
pensioen bij PDN kan verwachten. In de planner kunnen ook
verschillende pensioensituaties worden gesimuleerd. Op dit
moment worden bij de planner de nieuwe regels rond de PPS
ingebouwd. Het is de verwachting dat deze module van de
planner voor het eind van het jaar gereed is. In de eerste helft
van 2016 zal de planner aangevuld worden met informatie over
de nettopensioenregeling.

Betaling premie zorgverzekering
rechtstreeks aan Zilveren Kruis Achmea
Tot en met dit jaar bestond de mogelijkheid om de premie voor
de zorgverzekering van Zilveren Kruis Achmea maandelijks te
laten inhouden op de pensioenuitkering. Met ingang van
1 januari 2016 gaat dat veranderen. Pensioengerechtigden van
PDN moeten voortaan de premie zelf rechtstreeks aan Zilveren
Kruis betalen.
De pensioengerechtigden die het betreft gaan, of hebben reeds,
van Zilveren Kruis een acceptgiro ontvangen voor de premie
van 2016. Men kan zelf kiezen voor automatisch incasso. Maar
ook jaarbetaling of halfjaarbetaling behoort tot de
mogelijkheden. Met vragen over de nieuwe betaalwijze kan men
terecht bij Zilveren Kruis. Dat kan via Mijn Zilveren Kruis. Ga
daarvoor naar www.zilverenkruis.nl en klik op Mijn Zilveren
Kruis (rechtsboven) en log in met je DigiD code. Zilveren Kruis
is ook telefonisch bereikbaar via: 071-7510052 (op werkdagen
van 8.00 tot 18.00 uur). Behalve de betalingswijze verandert er
niets voor de gepensioneerden die tot nu toe de premie van de
zorgverzekering kregen ingehouden op het pensioen. De korting
die gepensioneerden van PDN bij Zilveren Kruis krijgen, blijft
gewoon bestaan. Wel blijft het altijd mogelijk dat Zilveren Kruis
de premie jaarlijks aanpast.

