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Nieuwsbrief
Onzekerheid bij PDN over 2012

Verschillende
prijsindexcijfers

Ton de Boer (links) en Jos Schneiders
In het onlangs verschenen Jaarbericht 2011 van PDN kijken
voorzitter Jos Schneiders en plaatsvervangend voorzitter Ton de
Boer met dubbele gevoelens terug op het jaar 2011. In de eerste
helft steeg de dekkingsgraad nog, in de tweede helft zakte de
dekkingsgraad weer.
Over wat 2012 zal brengen voor het pensioenfonds zijn
Schneiders en De Boer voorzichtig. “Wij zijn voorbereid op een
lange periode van lage rente, het grootste risico voor het fonds op
dit moment,” zegt Schneiders. “Verder is het risico reëel aanwezig
dat de komende tijd geen toeslagen verleend kunnen worden. En
ook is niet uitgesloten dat we toch een korting moeten gaan
aankondigen op ingegane pensioenen en pensioenopbouw.”
Voor het hele interview met Schneiders en De Boer klik hier voor
het Jaarbericht.

Pensioenplanner PDN vernieuwd
De pensioenplanner van PDN voor actieve deelnemers
(werknemers van DSM) wordt binnenkort aangepast. Na de
invoering van de vernieuwde planner is inloggen mogelijk als
men het UPO 2012 heeft ontvangen.
Behalve dat in de vernieuwde planner de pensioengegevens van
31 december 2011 zijn opgenomen, wordt al voor een groot deel
rekening gehouden met mogelijke (echt)scheiding(en).
In de oude planner was dat nog niet het geval.

Bij de toeslagverlening op pensioenen (indexatie) bij
gepensioneerden en slapers
speelt een rol of en hoeveel de
prijzen zijn gestegen. PDN
probeert die prijsontwikkeling te
volgen als de financiële toestand
van het fonds dat toelaat.
PDN gebruikt daarvoor het CBSindexcijfer met de naam ‘CPI
afgeleid’. Dat cijfer houdt geen
rekening met veranderingen
van accijnzen of BTW. De
Autoriteit Financiële Markten
vindt dat in de communicatie het
’CPI’ cijfer genoemd moet
worden. Dat cijfer houdt wel
rekening met veranderingen bij
accijnzen of BTW. Door ‘CPI
afgeleid’ te gebruiken als basis
voor de indexatie voorkomt PDN
dat de door de overheid bewust
beoogde prijsverhogingen
(mogelijk bedoeld om
gedragsveranderingen te
veroorzaken) door de toeslagen
worden gecompenseerd.
De CPI-cijfers worden onder
meer gebruikt in de tabel over
toeslagverlening in het
Jaarbericht van PDN.

Financieel crisisplan
opgesteld
De Nederlandsche Bank (DNB)
heeft alle pensioenfondsen
opgedragen crisismaatregelen te
beschrijven in een financieel
crisisplan. Door van tevoren een
financieel crisisplan op te
stellen, zo verwacht DNB, is een
bestuur van een pensioenfonds
beter voorbereid op een
crisissituatie.
PDN had zich de afgelopen tijd
al voorbereid op mogelijke
financiële risico’s. Daartoe zijn
de nodige maatregelen
genomen. Op het gebied van het
beleggingsbeleid is bijvoorbeeld
een systeem met de naam
‘Integraal
Balansmanagement’ (IBM)
ingevoerd. In dat systeem
worden veranderingen in de
dekkingsgraad en de risico’s die
PDN loopt, constant in de gaten
gehouden. Bij verschillende
dekkingsgraden en risico’s
horen diverse beleidsopties.
Reeds voordat er sprake is van
een crisis, zoals DNB die ziet,
onderneemt PDN dan ook al
allerlei acties.
Veel van die maatregelen die bij
PDN bestaan om een crisis te
voorkomen en te bestrijden,
komen dan ook terug in het
crisisplan dat voor DNB is
opgesteld. Meer informatie over
het financieel crisisplan van
PDN is hier te vinden.

Veranderingen in de AOW
Tot en met maart 2012 ging
het AOW-pensioen van de
overheid in op de eerste dag
van de maand waarin je 65
jaar werd. Vanaf 1 april 2012
is de datum waarop je voor de
eerste keer recht hebt op
AOW-pensioen de dag
waarop je daadwerkelijk 65
jaar wordt, dus de dag van de
verjaardag.
Deze wijziging geldt alleen voor de AOW en niet voor de
ingangsdatum van het PDN-pensioen. De ingangsdatum van het
PDN-pensioen blijft de eerste dag van de maand waarin iemand
met pensioen gaat.
Deze verandering bij de AOW kan negatieve financiële gevolgen
hebben voor mensen die met pensioen gaan, omdat ze niet over
de hele (eerste) maand AOW ontvangen. PDN en de sociale
partners overleggen op dit moment hoe hiermee om te gaan.
Onlangs hebben vijf partijen in de Tweede Kamer (CDA, VVD,
Christen Unie, D'66 en Groen Links) overeenstemming
bereikt over het verhogen van de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd
gaat in 2013 met 1 maand omhoog. Daarna stijgt de AOWleeftijd in stappen tot hij, uiterlijk in 2019, 66 jaar is. En uiterlijk in
2024 wordt dat 67 jaar. Welke gevolgen dit heeft voor de PDNpensioenen als deze voornemens van de Tweede Kamer definitief
worden, daarover zal PDN te zijner tijd informatie verstrekken.

De kosten van het pensioenfonds
Behalve dat het pensioenfonds de pensioengelden zo zorgvuldig
mogelijk belegt, is ook belangrijk dat het fonds goed op de kosten
let. Over de kosten wil het fonds dan ook transparant zijn. In het
jaarverslag (te vinden op de website van PDN) zijn daarover
gegevens te vinden.
De kosten van het pensioenfonds hebben te maken met het
uitvoeren van de pensioenen en het beleggen van de
pensioengelden. Bij PDN bedroegen de uitvoeringskosten in 2011
4,7 miljoen euro (0,10%) en de beleggingskosten 14,0 miljoen euro
(0,27%) op een gedurende 2011 gemiddeld belegd vermogen van
5.123 miljoen euro is dat samen 0,37%.
Van de uitvoeringskosten wordt een groot deel besteed aan
communicatie naar gepensioneerden en actieve deelnemers van
het fonds. In vergelijking met andere fondsen hecht PDN grote
waarde aan die communicatie. Dat is een bewuste keuze. PDN
vindt het erg belangrijk dat de deelnemers en gepensioneerden
precies weten hoe het fonds ervoor staat en welke risico’s zijzelf
lopen met hun pensioen. Daarnaast zorgt goede communicatie
ervoor dat men pensioenbewuster wordt en nadenkt over de eigen
pensioensituatie. In 2011 is er uitvoerig gecommuniceerd over de
nieuwe pensioenregeling en welke gevolgen die heeft voor de
deelnemers en gepensioneerden. Ook is in 2011 de
pensioenplanner op de website uitgebreid zodat de deelnemers
hun eigen pensioensituatie beter kunnen beoordelen.

