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Nieuwsbrief
Geen korting, maar ook geen indexatie

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

Pensioencommunicatie
PDN ook in het Engels
Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds DSM Nederland (PDN)
heeft besloten om in 2013 niet te korten op de ingegane pensioenen
van gepensioneerden en op de opgebouwde pensioenrechten van
PDN-deelnemers en slapers. Tevens heeft het bestuur besloten om
dit jaar geen toeslagen (indexatie) te verlenen op de ingegane
pensioenen en de opgebouwde pensioenrechten van
PDN-medewerkers en slapers. Betrokkenen zijn daar onlangs per
brief van op de hoogte gesteld.
Indien het financieel herstel bij PDN in 2013 onverhoopt zou
tegenvallen, kan het bestuur aan het einde van het jaar alsnog een
korting overwegen. Deze dient dan per 1 april 2014 te worden
doorgevoerd.
Bij de huidige lage dekkingsgraad is het beleid van het pensioenfonds gericht op herstel van die dekkingsgraad. Dat is een van de
redenen waarom er dit jaar geen toeslagen worden verleend.

Pensioenplanner PDN tweetalig
De pensioenplanner, die te vinden is onder ‘Mijn pensioen’ op de
website van PDN, is nu ook beschikbaar in de Engelse taal.
De pensioenplanner is toegankelijk voor actieve deelnemers van
PDN die geboren zijn na 1949. Met de planner kunnen ze m.b.t het
eigen pensioen berekeningen maken. Bij die berekeningen gaat de
planner uit van de gegevens uit het laatst ontvangen Uniform
Pensioen Overzicht (UPO).
In de planner wordt nu ook rekening gehouden met de hogere
AOW-leeftijden die sinds dit jaar gelden. Ook heeft de gebruiker nu
de mogelijkheid om binnen bepaalde marges het percentage van
toekomstige bijschrijvingen op het prepensioenkapitaal of
VPS-saldo aan te passen.

Engelstalige deelnemers van
PDN blijken nog vaak niet te
weten dat nagenoeg alle
communicatie van het
pensioenfonds tweetalig
gebeurt. Zowel in het
Nederlands als in het Engels.
De website, de
pensioenplanner zijn tweetalig
en de meeste documenten die
daar te vinden zijn, zijn zowel
in de Nederlandse als de
Engelse taal beschikbaar.
Persoonlijke brieven van het
fonds kunnen in het
Nederlands of het Engels
toegestuurd worden. Wie de
correspondentie in het Engels
wil ontvangen, moet dat wel
eerst doorgeven aan PDN via
de Pension Desk (0455788100). De medewerkers
van de Pension Desk kunnen
bellers zowel in het Nederlands
als in het Engels te woord
staan. En tenslotte is ook deze
nieuwsbrief in het Engels
beschikbaar.

Atzo Nicolaï nieuwe voorzitter PDN
Sinds eind januari heeft
Pensioenfonds DSM Nederland
(PDN) een nieuwe voorzitter.
Atzo Nicolaï heeft Jos Schneiders
opgevolgd. Wie is die nieuwe voorzitter en hoe kijkt hij aan tegen de
pensioenen? In een interview
vertelt Nicolaï daarover.

Veranderingen in PDNbestuur en College van
Belanghebbenden (CvB)
Het bestuurslid G. Wagemans
heeft per 28 december 2012
het bestuur van PDN verlaten
en J. Schneiders per 1 januari.
Inmiddels is een van de
vrijgekomen bestuurszetels in
gevuld door A. Nicolaï. In de
vergadering van 29 januari
2013 heeft het bestuur de heer
Nicolaï gekozen tot nieuwe
voorzitter.
In het College van
Belanghebbenden (CvB) is
J. Dijckmeester herbenoemd
als lid. De leden W. Reinartz en
M. van Heeswijk hebben het
college verlaten. Daardoor zijn
er twee vacante plaatsen in het
CvB die op korte termijn
worden ingevuld.

Voor de 53-jarige voormalig staatssecretaris en minister van VVDhuize was het geen automatisme
dat hij Jos Schneiders zou opvolgen
als voorzitter van het pensioenfonds. “Er is een beroep op mij
gedaan en ik heb daar bewust voor
gekozen,” zegt hij.
In het interview wijst Nicolaï onder
meer op het belang van deskundige bestuurders voor het
pensioenfonds. Daarvoor is een speciaal programma opgesteld dat
er voor zal zorgen dat PDN ook in de toekomst kan beschikken over
goede bestuurders.
Ondanks de moeilijke situatie waarin de pensioenfondsen in
Nederland verkeren, blijkt Nicolaï optimistisch. “De pensioenen
maken een moeilijke tijd door. Maar ik ben een optimist. Na de crisis
komen wellicht ook voor de pensioenen weer betere tijden.
Mogelijk dat dan op de een of andere manier de pensioenen kunnen
herstellen van de opgelopen averij.”

Voorlopig vastgestelde
dekkingsgraad: 103%
De dekkingsgraad van PDN per 31 december 2012 is voorlopig
vastgesteld op 103%. Eind september 2012 was de dekkingsgraad
104%.
De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre het pensioenvermogen
van het fonds toereikend is voor de toekomstige pensioenverplichtingen. Het pensioenvermogen steeg in het vierde kwartaal
van 2012 van € 5.614 miljoen naar € 5.767 miljoen.
De pensioenverplichtingen stegen in het vierde kwartaal van 2012
met € 175 miljoen. Deze stijging werd vooral veroorzaakt door
nieuwe cijfers over de levensverwachting waarmee rekening moet
worden gehouden.
Het rendement op belegd pensioenkapitaal was in het vierde
kwartaal 3,4%. Het rendement op het belegd vermogen over heel
2012 is (voorlopig) vastgesteld op 14%.
Meer informatie over de dekkingsgraad is hier te vinden op de
website van PDN.

