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Nieuwsbrief
In maart besluit over toeslagen
In het herstelplan dat PDN bij de toezichthouder De Nederlandsche
Bank heeft ingediend, is vermeld dat de ingegane pensioenen de
komende drie jaren niet worden aangepast aan de prijsstijgingen.
Ook voor de DSM-werknemers geldt volgens het herstelplan dat de
toeslag op de pensioenopbouw (backservice) drie jaren is stopgezet.
Het PDN-bestuur zal in de vergadering van 30 maart de actuele
situatie ten aanzien van toeslagverlening beoordelen. Het bestuur
zal dat doen op basis van onder meer de definitieve jaarcijfers van
PDN over 2009 (inclusief de dekkingsgraad per 31 december
2009), de beperkingen als gevolg van het herstelplan en de actuele
situatie van PDN op dat moment. Ook het CAO-overleg bij DSM
speelt daarbij een rol.

Dit voorjaar komt pensioenplanner
beschikbaar
PDN heeft een pensioenplanner ontwikkeld. Dit voorjaar
komt deze planner beschikbaar
via de website van PDN.
Met een pensioenplanner kunnen deelnemers van PDN hun
toekomstig pensioen
berekenen. Zo kan men bijvoorbeeld uitrekenen wat het
betekent als men eerder stopt
met werken. Of men kan zien wat het betekent als het partnepensioen ingeruild wordt voor ouderdomspensioen. De planner is
bedoeld voor deelnemers van PDN die geboren zijn na 1949.
De pensioensituatie wordt in een grafiek, maar ook in een tabel en
in woorden gepresenteerd. Ook geeft de planner een indicatie van
het netto-pensioen.
In december is de planner getest bij DSM Biologics Company in
Groningen. In februari zal de planner worden getest bij DSM Gist
Services in Delft. Met de ervaringen bij die twee bedrijven wordt de
planner verder verbeterd.
Met de definitieve uitrol naar alle DSM-bedrijven in Nederland wordt
gewacht tot de pensioengegevens van 1 januari 2010 in de planner
kunnen worden ingebouwd. Dit zal rond april 2010 het geval zijn.

College van
Belanghebbenden
Al twee jaar beschikt PDN over
een verantoordingsorgaan. Bij
PDN heet dat het College van
Belanghebbenden. De belangrijkste opdracht van dit college
is te oordelen over het
handelen van het bestuur,
waarbij vooral gekeken wordt of
het bestuur de verschillende
belangen evenwichtig heeft
afgewogen.
Het college bestaat uit negen
leden van wie er drie worden
aangewezen door DSM Nederland, drie door de COR als
vertegenwoordigers van de
actieve werknemers en drie
leden zijn gekozen door de
gepensioneerden zelf.
Meer informatie over het college is te vinden op de PDNwebsite.

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

Angst voor beleggen zit diep
In opdracht van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB)
is een onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in wat Nederlanders menen te weten over sparen en beleggen binnen het
pensioensysteem.
Ruim tweederde van de Nederlanders vindt dat pensioenfondsen
alleen mogen beleggen in beleggingen met een laag risico. Slechts
29% van de deelnemers aan het onderzoek vindt dat pensioenfondsen mogen beleggen in bijvoorbeeld aandelen. Van de ondervraagden vindt 61% dat pensioenfondsen moeten worden verplicht het
pensioenvermogen op een spaarrekening te zetten.
Gerard Riemen, directeur van de VB, stelt in een reactie op het
onderzoek: “Als pensioenfondsen niet beleggen, wacht ons allemaal
een arme oude dag. Hadden we de afgelopen kwart eeuw alleen
maar gespaard, dan waren de pensioenen nu 40% lager of was de
premie 70% hoger.”

Toeslagen- of indexatielabel

AOW-partnertoeslag
in 2015 afgeschaft
Vanaf 2015 wordt de AOW(partner)toeslag afgeschaft
voor 65-plussers met een
jongere partner. Om tegenvallers op de rijksbegroting
weg te werken, is zelfs
voorgesteld de toeslag voor
gepensioneerden met een
niet-werkende partner jonger
dan 55 jaar al eerder af te
schaffen. De redenering hierachter is dat 55-minners best
een baan kunnen zoeken.
Bij DSM hebben ongeveer
3.800 (van de 8500) actieve
medewerkers een jongere
partner. Hiervan zijn 3.500
geboren vanaf 1950. Deze
laatste groep krijgt dus over
een paar jaar in ieder geval te
maken met het ontbreken van
de partnertoeslag in de AOW,
waardoor het totale pensioen
(AOW + PDN-pensioen) enkele jaren lager is dan tot nu
toe.
Meer informatie is te vinden
bij De Pensioenkijker en SVB.

Pensioenfondsen geven toeslagen op het pensioen om de prijsstijgingen (inflatie) te compenseren. Dat wordt ook wel indexatie genoemd. Wie met pensioen gaat en ieder jaar opnieuw precies hetzelfde pensioen zou krijgen, merkt na een aantal jaren dat zijn koopkracht aanzienlijk minder is geworden. Daarom die toeslagen.
PDN geeft alleen toeslagen als de financiële toestand van het fonds
dat toelaat. Hoe groot is de kans dat er in de toekomst toeslagen
gegeven worden? Op die vraag wil het toeslagenlabel een antwoord
geven. Pensioenfondsen zijn vanaf 2010 verplicht om in allerlei
correspondentie met hun deelnemers een “toeslagenlabel” te
gebruiken.
Het is belangrijk te weten wat het label wél uitdrukt en wat niet. Het
indexatielabel laat aan de hand van drie rijen met muntjes zien in
welke mate de pensioenen de eerstvolgende 15 jaar waarschijnlijk
meegroeien met de prijsstijgingen.

(Drie voorbeelden van hoe een label er uit kan zien)
Het linker rijtje met munten laat zien in welke mate de prijzen de
komende 15 jaar waarschijnlijk zullen stijgen. Is de verwachting dat
een pensioenfonds even sterk de pensioenen zal verhogen als de
prijzen de komende 15 jaar stijgen, dan zullen er in het tweede rijtje
ook vier muntjes te vinden zijn. Staan er minder muntjes in het tweede rijtje dan zal dat pensioen naar verwachting aan koopkracht verliezen in de komende 15 jaar. Het derde rijtje met muntjes laat de
situatie zien in tijden dat het financieel tegenzit.
Lees hier meer over het toeslagenlabel.

