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Nieuwsbrief
Dit jaar: ‘PDN-post digitaal’
Dagelijks wordt door het pensioenfonds een groot aantal
poststukken verstuurd naar de deelnemers. Tot nu toe gebeurt dat
enkel fysiek, op papier dus. Steeds vaker vragen deelnemers of het
ook mogelijk is om alle post digitaal te ontvangen. Niet vreemd die
vraag. Digitale communicatie is definitief doorgebroken en het
gebruik neemt gestaag toe. Reden voor PDN om in de loop van dit
jaar de mogelijkheid van digitale communicatie te introduceren.

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

Vervroegen pensioen
ook mogelijk bij
gewezen deelnemers

Voor de uitgaande post van PDN (brieven, uitkeringsspecificaties,
fiscale jaaropgaven, pensioenoverzichten en Pensioencontact)
krijgt de deelnemer in de loop van dit jaar de keuze tussen papier
en digitaal. Elke deelnemer van PDN kan dan via zijn persoonlijke
‘Mijn pensioen’ op de website van PDN zijn (beveiligde) gegevens
raadplegen. Daarnaast blijft de papieren informatiestroom ook
gewoon beschikbaar. Je kunt er voor kiezen om de communicatie
op papier stop te zetten. Wie liever papieren post blijft ontvangen,
hoeft niets te doen.
Over hoe ‘PDN-post digitaal’ precies werkt, worden alle deelnemers
van PDN later dit jaar geïnformeerd.
Digitale correspondentie is goedkoper dan op papier. Het geld dat
PDN bespaart, komt ten goede aan de pensioenen. Wie ervoor
kiest om straks PDN-post digitaal te ontvangen, helpt PDN om
papier te besparen. Daarmee leveren we ook een positieve bijdrage
aan het milieu. Het aanmelden voor ‘PDN-post digitaal’ is straks
snel geregeld. Men kan de post van PDN op elk moment nakijken
in ‘Mijn pensioen’ op de website van PDN.

Gewezen deelnemers (slapers)
van het pensioenfonds kunnen
hun pensioen vervroegen tot
uiterlijk de eerste dag van de
maand waarin zij 55 jaar
worden. Voor andere
deelnemers van PDN bestond
die mogelijkheid al. Voor
gewezen deelnemers was dit
nog niet in alle gevallen
mogelijk. Het bestuur van PDN
heeft de regels aangepast
waardoor de regels voor
gewezen deelnemers en
andere deelnemers op dit punt
gelijk getrokken zijn.

SPOOKVERHALEN !!

Geen korting en geen toeslag
op pensioenen van DSM

“PDN heeft een
eindloonregeling”
PDN heeft vanaf 1 januari 2011
geen eindloonregeling meer
maar een middelloonregeling.
In een middelloonregeling bouw
je elk jaar pensioen op over het
(pensioengevend deel van je)
inkomen dat je verdient. Je
pensioenopbouw gedurende je
carrière wordt dus niet
berekend aan de hand van het
laatst verdiende loon, zoals bij
een eindloonregeling, maar als
som van de pensioenopbouw
over de afzonderlijke
deelnemersjaren. Dus op je
gemiddeld verdiend loon. Voor
deelnemers die al lange tijd
pensioen opbouwden in de
eindloonregeling zijn de
gevolgen van deze verandering
naar middelloon minder groot
dan voor jongeren die alleen in
de middelloonregeling pensioen
opbouwen.

Het bestuur van PDN heeft besloten om in 2014 niet te korten op
de ingegane pensioenen van gepensioneerden en op de
opgebouwde pensioenrechten van actieve deelnemers en
gewezen deelnemers.
Tevens heeft het bestuur besloten om dit jaar geen toeslagen te
verlenen (indexatie) op de ingegane pensioenen en de
opgebouwde pensioenrechten van actieve deelnemers en
gewezen deelnemers.
Alle deelnemers hebben hierover onlangs een brief ontvangen.

“Vereniging gepensioneerden DSM
is geen overbodige luxe”

“Tegen de tijd dat ik met
pensioen ga, is de
pensioenpot leeg”
De pensioenpot van PDN is
goed gevuld. In de pot zit meer
dan 100% aan vermogen dat
nodig is om de pensioenen nu
en tot in de verre toekomst uit
te keren. Nu zit er al geld in die
pot dat pas over dertig of
veertig jaar als pensioen wordt
uitbetaald. De Nederlandsche
Bank houdt alles streng in de
gaten. In het ergste geval kan
dat percentage lager worden
dan 100%. Als dat gebeurt,
zullen pensioenen en
pensioenopbouw tijdig gekort
worden of andere maatregelen
worden genomen om te
voorkomen dat de pot
leegraakt.

Mieke van Wagenberg

Sinds enkele jaren zet de Vereniging van DSM gepensioneerden
(VDP) zich in voor de belangen van de pensioengerechtigden van
PDN. Mieke van Wagenberg, de voorzitter van de VDP, zegt in
een interview met het blad Pensioencontact dat het bestaan van
de VDP geen overbodige luxe is. Zo wijst zij er onder meer op dat
via de VDP, belangen van de gepensioneerden nadrukkelijk onder
de aandacht kunnen worden gebracht van het PDN-bestuur. Het
interview met Mieke van Wagenberg is hier te vinden.
De VDP heeft inmiddels meer dan duizend leden. Opgeven als lid
kan via de website van de VDP (www.vdpdsm.nl).

