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Nieuwsbrief
Overheid eist steeds hogere reserves van pensioenfondsen

“Kans op indexatie wordt kleiner”

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

VOP-cursus

Ton de Boer (links) en Atzo Nicolaï

“Het was alweer een spannend jaar, het jaar 2013”, zegt Atzo Nicolaï, de
voorzitter van Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) in het onlangs
verschenen Jaarbericht 2013 van PDN.
“Belangrijk was dat aan het einde van het jaar de dekkingsgraad zo hoog
was dat we niet hoefden te korten op de pensioenen van gepensioneerden
en de pensioenopbouw van actieve deelnemers en slapers.”
Plaatsvervangend voorzitter Ton de Boer wijst er in het jaarbericht op dat
de kans op indexatie in de toekomst kleiner wordt. “De ambitie van het
pensioenfonds is om in 70% van de gevallen te indexeren. Dat kunnen we
niet meer waarmaken. We houden bij indexatie al rekening met hogere dan
de nu wettelijk voorgeschreven buffers. Maar de regering gaat nog hogere
financiële buffers eisen en dat maakt de kans op indexatie in de toekomst
kleiner.”
Maatregelen van de regering hebben volgens Nicolaï en De Boer grote
invloed op de pensioenen in de komende jaren. Dat de regering de
pensioenfondsen de komende tijd weer allerlei nieuwe regels oplegt, daar
heeft het bestuur van PDN zich de afgelopen tijd intensief op voorbereid,
laat Nicolaï weten. “Zo wordt de jaarlijkse pensioenopbouw van actieve
deelnemers iets kleiner. Omdat werknemers in de toekomst langer gaan
werken en dus ook iets langer pensioen opbouwen, wordt die maatregel
weer gedeeltelijk gecompenseerd. Dat is de redenering van de regering.
Een andere maatregel van de regering treft de werknemers met een salaris
van meer dan een ton. Zij kunnen over het salaris boven die ton niet meer
fiscaalvriendelijk pensioen opbouwen. Het pensioenfonds bekijkt nu samen
met de werkgever of er een extra spaarregeling kan komen voor deze
groep.”

De VOP-cursus is een programma
voor DSM medewerkers die
(vervroegd) met pensioen gaan en
hun partners. De cursus duurt drie
dagen van 09.30-16.30 uur (zes
dagdelen) en vindt plaats in
Kasteel Doenrade te Doenrade
(Limburg).
Planning 2014:
23-25 juni, 22-24 september,
10-12 november
Inhoudelijke informatie over de
VOP cursus is te vinden op de
website van Odyssee. Voor meer
informatie en inschrijving kan
rechtstreeks contact worden
opgenomen met Odyssee
(middels een digitaal formulier op
de website van Odyssee).

Pensioenplanner
Er hebben enkele aanpassingen in
de pensioenplanner van PDN
plaatsgevonden. Zo is op de
planner duidelijker te zien welke
gevolgen inflatie, of het al dan niet
(volledig) indexeren, kan hebben
voor het te bereiken pensioen.
Voorts is ook het berekenen van
deeltijdpensioen mogelijk
geworden in de planner.

Parlement beperkt
pensioenopbouw
Nadat de Tweede Kamer er al
eerder mee instemde, heeft in mei
ook de Eerste Kamer ingestemd
met plannen van de regering om
de fiscaal vriendelijke opbouw van
pensioenen te beperken.
De veranderingen in de pensioenopbouw, waaronder een verlaging
van het opbouwpercentage,
treden op 1 januari 2015 in
werking. Met ingang van 2015
geldt voor middelloonregelingen,
zoals bij PDN, een jaarlijks
opbouwpercentage van 1,875%.
Tot nu toe was dat 2,0%.
Daarnaast is het niet meer
mogelijk om fiscaalvriendelijk
pensioen op te bouwen bij een
pensioen gevend inkomen dat
hoger is dan 100.000 euro.

AOW-gat op te vangen
door hoog/laag
pensioenuitkering
Vanaf vorig jaar wordt de AOWleeftijd jaarlijks verhoogd.
Daardoor kun je als nieuwe
pensioengerechtigde te maken
krijgen met een ‘AOW-gat’. Een
mogelijkheid om dit op te vangen,
biedt de zo genoemde hoog/laag
uitkering. Het is mogelijk om in
bepaalde periodes je
ouderdomspensioen in hoogte te
laten variëren.
De periode van de uitkering wordt
als het ware in tweeën gesplitst.
Je kunt kiezen voor een tijdelijke
hogere ouderdomspensioenuitkering in de periode dat je nog
geen AOW ontvangt. In de
tweede periode is de uitkering
levenslang en door de tijdelijke
verhoging iets lager. De keuze
voor hoog/laag kun je maken vóór
de ingang van de uitkering en is
nadat de uitkering is ingegaan
onherroepelijk. Meer informatie
over variëren in de
pensioenuitkering is te vinden op
de website van PDN.

Veranderingen in bestuur PDN
Vorig jaar augustus is de Wet versterking bestuur pensioenfondsen in
werking getreden. Als gevolg daarvan verandert vanaf 1 juli van dit jaar het
een en ander bij de besturen van de Nederlandse pensioenfondsen.
Het besturen van een pensioenfonds wordt namelijk steeds complexer.
Daarom heeft het parlement vorig jaar met een nieuwe wet de eisen rond
het bestuur van pensioenfondsen verder aangescherpt. Zo worden aan de
bestuurders steeds hogere eisen gesteld.
Die veranderingen moeten zorgen voor sterkere besturen, zwaarder intern
toezicht bij de fondsen en meer waarborgen voor een evenwichtige
belangenafweging bij besluiten van het bestuur.
De nieuwe wet zorgt ook voor veranderingen in het bestuur van PDN. Op
korte termijn, vanaf 1 juli van dit jaar, zijn er al aanpassingen. Maar het
bestuur denkt na over mogelijk verdergaande aanpassingen vanaf 2016.
Om aan de eisen van de nieuwe wet te voldoen, wordt het bestuur
uitgebreid van tien naar twaalf bestuursleden. De twee nieuwe leden zullen
aangewezen worden door werkgever DSM. Het proces om deze nieuwe
bestuursleden te benoemen, is inmiddels ingang gezet.
Een andere verandering is dat het huidige College van Toezicht wordt
omgezet in een Raad van Toezicht. Deze Raad van Toezicht bestaat uit
onafhankelijke pensioendeskundigen die toezicht houden op het bestuur.
De Raad van Toezicht heeft verdergaande bevoegdheden dan het College
van Toezicht . Zo moet straks voor bepaalde besluiten van het bestuur de
goedkeuring verkregen worden van deze Raad van Toezicht.

Rente VPS en prepensioenkapitaal
vastgesteld op 2,7%
Deelnemers die sparen via Vrijwillig Pensioen Sparen (VPS) of
prepensioenkapitaal hebben, ontvangen ieder jaar rente op hun tegoeden.
Die rente is voor de periode van 1 juli 2014 tot 1 juli 2015 vastgesteld op
2,7%.
De hoogte van de rente wordt bepaald op basis van het totaal rendement
op de beleggingen van PDN over het afgelopen jaar. Hoeveel rente men
krijgt over het gespaarde geld hangt af van het rendement dat het
pensioenfonds maakt op zijn beleggingen. Is dat rendement hoog dan
wordt veel rente bijgeschreven. Maakt het fonds verlies dan wordt er geen
rente bijgeschreven. In dat geval wordt die ‘negatieve rente’ verrekend met
de positieve renten in de volgende jaren.
Bij de vaststelling van het rendement wordt rekening gehouden met 0,15%
beleggingskosten.

