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Nieuwsbrief
Ook in 2015 veranderen
de pensioenen weer

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

Vanaf 1 januari 2015 zijn weer tal van veranderingen van kracht
geworden rond de pensioenen. Ook bij de pensioenen van
Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) is dat het geval. Wie dacht
dat het rustig zou worden rond de pensioenen heeft misgerekend.
Ook voor later dit jaar staan er weer allerlei veranderingen op
stapel.
Die aanstaande veranderingen staan in de pensioenwereld bekend
onder de naam ‘aangepast Financieel Toetsingskader’. Vorig jaar
heeft het parlement een aantal aanpassingen van de Pensioenwet
goedgekeurd. Deze veranderingen zijn op 1 januari jl. van kracht
geworden. Pensioenfondsen dienen deze wijzigingen uiterlijk per
1 juli aanstaande in te voeren. Met de aanpassingen wil de overheid
bereiken dat er meer rust en stabiliteit komt in de pensioenopbouw
en de pensioenuitkeringen. Een gevolg van de nieuwe wetgeving is
dat de afspraken over de PDN-pensioenen die werkgever DSM en
de vakbonden in het verleden hebben gemaakt, aangepast dienen
te worden. Er zullen nadere kaders gesteld moeten worden aan de
ambitie van het pensioenfonds met name gericht op
toeslagverlening en kortingen. Het pensioenfonds zal onderzoeken
of de wensen van de sociale partners uitvoerbaar en betaalbaar zijn
en of de doelstelling die wordt beoogd in de hoogte van de
pensioenen realistisch is .
Om bij deze besluiten zo goed mogelijk rekening te houden met de
wensen van deelnemers en pensioengerechtigden, heeft het
pensioenfonds enige tijd geleden via een enquête alle actieve
deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden
gevraagd hoe ze denken over hun pensioen en welke risico’s ze
bereid zijn te accepteren.
Lees hier een uitgebreider artikel op de website van PDN dat
eerder in Pensioencontact verscheen.

Website van PDN in een
nieuwe jas
De website van het
pensioenfonds is op 9 februari
2015 in een moderner jasje
gestoken.
De pagina’s van de website en
de brochures zijn nu ook beter
te openen en te lezen op
kleine beeldschermen, zoals
tablets en smartphones. De
inhoud van de website is
hetzelfde gebleven.
Deze vernieuwing van de
website, het ‘responsive’
maken, heeft wel tot gevolg
dat de website niet meer
optimaal werkt bij internet
gebruikers met een
verouderde browser,
bijvoorbeeld Internet
Explorer 8. Een meer
bijdetijdse browser (behalve
Internet Explorer 11 ook
Chrome, Firefox of Safari) is
gratis te downloaden en te
installeren via internet.

PDN post-digitaal:
Alle post van PDN
digitaal ontvangen
Dat kan!
Klik hier en meld je aan: Log
in met je DigiD (of als geen
DigiD hebt met je
inloggegevens) en klik daarna
bij ‘Mijn gegevens’ op ‘PDNpost digitaal’.
Geef daar je e-mailadres op
en vink aan dat je akkoord
gaat met digitale verzending
van aan jou gerichte
pensioeninformatie.
Je krijgt voortaan een e-mail
als er PDN-post voor je klaar
staat in ‘Mijn pensioen’ op de
website van PDN. De PDNpost staat onder het kopje
‘Documenten’.

Nettopensioenregeling PDN voor
salarissen boven 100.000 euro
PDN kent sinds kort een ‘Nettopensioenregeling’ voor deelnemers
met een salaris boven de 100.000 euro. Deelnemers met een salaris
boven de 100.000 euro zijn de afgelopen tijd geïnformeerd over die
nieuwe regeling. Op de website van PDN is een aparte uitgebreide
brochure te vinden waarin die regeling beschreven wordt.
In deze brochure wordt uitleg gegeven over welke pensioenkapitaal
deelnemers krijgen in deze regeling evenals de dekking van de
risico’s van overlijden en arbeidsongeschiktheid. Ook geeft de
brochure informatie over de bijdrage die de deelnemer van de
werkgever ontvangt en de eigen werknemersbijdrage.
In principe is iedere DSM werknemer met een vast salaris boven
100.000 euro bruto (op fulltime jaarbasis), vanaf 1 januari 2015
deelnemer aan de Nettopensioenregeling. Mocht iemand echter niet
willen deelnemen dan dient hij / zij dat uiterlijk 31 maart 2015
schriftelijk te melden bij het pensioenfonds. In de brochure
‘Nettopensioenregeling’ is het daarvoor benodigde afmeldformulier
te vinden.

Pensioendialoog levert ideeën op
voor pensioenen in de toekomst

Je kunt die altijd en overal
bekijken, op het moment dat
het jou uitkomt. Als je dat
handig vindt, kun je de
documenten altijd nog printen
of op je eigen computer
opslaan.

In januari is de Nationale Pensioendialoog afgerond. Iedereen,
particulieren en organisaties, kon zijn ideeën over een toekomstig
pensioenstelsel naar voren brengen. En dat is in ruime mate
gebeurd.
In het hele land waren er negen dialoogbijeenkomsten. Bij de
Nationale Pensioendialoog kwamen meer dan 900
persoonlijke opvattingen en ideeën binnen over hoe de pensioenen
in de toekomst georganiseerd moeten worden.
De resultaten zijn gedeeld met de Tweede Kamer. Met
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, de
pensioenwereld en de wetenschap is een aantal ideeën en inzichten
vanuit de deelnemers besproken.
De ideeën uit de dialoog vormen input voor de Hoofdlijnennotitie met
bouwstenen voor een mogelijk toekomstig pensioenstelsel. Deze
Hoofdlijnennotitie zal de staatssecretaris in mei 2015 aan de Tweede
Kamer aanbieden.

