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bestuur en CvB

De ondertekening van de pensioenovereenkomst op 22 december 2010
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DSM en de vakbonden hebben in december bij het afsluiten van
een nieuwe CAO ook afspraken gemaakt over een nieuwe
pensioenovereenkomst. PDN ‘vertaalt’ die afspraken, die gelden
voor de komende vijf jaar, in een nieuw pensioenreglement. In dat
reglement staat straks precies wat de nieuwe afspraken betekenen
voor de actieve deelnemers en de pensioengerechtigden.
Het bestuur van PDN zal de komende weken dat nieuwe reglement
vaststellen. Dan zullen alle betrokkenen van het resultaat op de
hoogte worden gesteld. Inmiddels zijn de afspraken op hoofdlijnen
al bekend gemaakt aan de verschillende groepen. Werknemers
hebben voorlichtingsbijeenkomsten kunnen bezoeken of kregen
informatie via de website van Connect. Gepensioneerden vernamen
al het een en ander via hun blad Pensioencontact. Ook zijn
deelnemers en pensioengerechtigden al per brief geïnformeerd wat
de nieuwe afspraken betekenen voor de toeslagverlening
(indexatie).

Mijnpensioenoverzicht.nl
Meer dan één miljoen mensen hebben inmiddels hun pensioengegevens bekeken op de website Mijnpensioenoverzicht.nl. Op
deze site kunnen mensen checken hoe het ervoor staat met hun
pensioen en AOW. Op 6 januari is de site officieel in gebruik
genomen.

Dit jaar vinden verkiezingen
plaats voor vertegenwoordigers
van gepensioneerden in het
bestuur en in het College van
Belanghebbenden (CvB). Per
31 december loopt de huidige
zittingstermijn van de gepensioneerde bestuursleden en
gepensioneerde leden van het
CvB af.
In het voorjaar worden de
gepensioneerden via een extra
uitgave van Pensioencontact
geïnformeerd over het proces
van deze verkiezingen en over
de eisen die verbonden zijn aan
een kandidaatstelling. De
verkiezingen zelf staan voor het
najaar gepland.

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

Wat gebeurt met spaarsaldo’s
als je voor je (pre)pensioen overlijdt?

Voorlopige
dekkingsgraad PDN
eind 2010 naar 109%
De dekkingsgraad van PDN is in
het vierde kwartaal van 2010
gestegen tot 109%. Dit betreft een
voorlopige dekkingsgraad. De
definitieve vaststelling van de
dekkingsgraad voor het einde van
het jaar vindt, na
accountantscontrole, medio april
plaats bij de vaststelling van het
jaarverslag.
Aan het einde van het derde
kwartaal was de dekkingsgraad nog
105%. De stijging is grotendeels het
gevolg van de rentestijging in het
vierde kwartaal van bijna 1%. De
dekkingsgraad is een belangrijke
maatstaf voor de financiële situatie
van pensioenfondsen die aangeeft
in hoeverre het
pensioenfondsvermogen op een
bepaald moment toereikend is om
te voldoen aan de toekomstige
pensioenverplichtingen.

Als je overlijdt voordat je met
prepensioen of pensioen gaat,
blijft het gespaarde
prepensioengeld om vroeger
met pensioen te kunnen gaan,
beschikbaar voor je partner.
Dat geldt ook bij een
samenlevingscontract of een
geregistreerd partnerschap.
Het geld wordt dan gebruikt
voor extra partnerpensioen of eventueel extra wezenpensioen.
Anders is het als je overlijdt op een moment dat je prepensioen al is
ingegaan, of als je niet gehuwd bent en geen kinderen hebt. Dan
vervalt het overgebleven saldo in de algemene middelen, zeg maar
de kas van PDN. Deze regel komt voort uit wettelijke voorschriften.
Bij het vrijwillig pensioensparen (VPS) zijn de regels iets anders. Als
je overlijdt wordt het VPS-tegoed, inclusief de rente, onder bepaalde
(fiscale) voorwaarden omgezet in een partnerpensioen en/of
wezenpensioen. Als er geen partner is en er geen kinderen zijn die
recht hebben op wezenpensioen, zal het VPS-tegoed door middel
van een uitkering ineens aan de erfgenamen van de deelnemer
worden uitbetaald. Op de uitkering worden de wettelijke
inhoudingen toegepast.

Deelnemers oordelen positief over PDN
Onlangs is er door PDN een deelnemersonderzoek gehouden
waaraan bijna 900 werknemers deelnamen. De meeste deelnemers
zijn geïnteresseerd of zelfs zeer geïnteresseerd in de pensioenen.
Als rapportcijfer krijgt PDN een 7,3. Bij vergelijkbare fondsen ligt dat
cijfer op 6,1.
•

Bij de berekening van de
pensioenverplichtingen per 31
december 2010 is rekening
gehouden met de in 2010 door het
Actuarieel Genootschap (AG)
gepubliceerde overlevingstafels.
Met een dekkingsgraad van 109%
zit het fonds ruim boven de
dekkingsgraad die eind 2010 nodig
was volgens het herstelplan dat bij
De Nederlandsche Bank is
ingediend. Volgens dat plan moest
PDN een dekkingsgraad hebben
van 97,5%.

•
•
•

Uit het onderzoek blijkt dat veel mensen het Uniform
Pensioenoverzicht moeilijk vinden. De tekst van dat overzicht
wordt voor een groot deel voorgeschreven door de Autoriteit
Financiële Markten (AFM). De reden hiervan is dat de
overzichten van verschillende fondsen goed vergelijkbaar
moeten zijn. Dat is handig voor mensen die bij meer dan één
fonds pensioen opgebouwd hebben.
De telefonische Pension Desk van PDN wordt positief
gewaardeerd en kreeg 7,8 als rapportcijfer.
Gebruikers van de pensioenplanner op de website van PDN
vinden dat dit hulpmiddel bijdraagt om een beter beeld te
krijgen van de eigen pensioensituatie.
Wie de resultaten van het deelnemersonderzoek op de website
wil bekijken kan hier terecht.

