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Nieuwsbrief
Korten een stap dichterbij

Contact

Hoeveel pensioen krijg jij straks nog?
Monique van Heeswijk is bestuurslid bij ons pensioenfonds. Zij
wijst er in dit artikel op dat iedereen die nog pensioen opbouwt,
zich goed moet informeren over zijn eigen pensioen. Ze geeft
aan op welke manieren dat kan en hoe het pensioenfonds
daaraan meehelpt. Ook wijst ze op de grotere onzekerheden
rond de pensioenen.
“Er is veel veranderd in
pensioenland. Zoals iedereen
ondertussen weet, is de
pensioenleeftijd waarmee de
pensioenopbouw wordt
berekend, verhoogd naar 67
jaar. Ook is het percentage dat je
aan pensioen mag opbouwen
verlaagd naar 1,875% van de
pensioengrondslag en is de
pensioenopbouw boven de
€ 100.000 (basisjaar 2015) zelfs
afgeschaft in de basisregeling.”
“Nieuwe wetgeving, de
economische ontwikkelingen en
het gevoerde beleid van het
pensioenfonds hebben er voor
gezorgd dat PDN ook dit jaar
Monique van Heeswijk
geen toeslag (indexatie) heeft
kunnen verlenen. De verwachting is dat het fonds ook de komende
jaren dit niet zal kunnen. Sterker nog, als de huidige financiële
situatie bij PDN zo blijft of verder verslechtert, dreigt een korting
(verlaging) van de ingegane pensioenen en de gerealiseerde
pensioenopbouw. De beslissing van de Europese Centrale Bank
onlangs, om de rente verder te verlagen, heeft de noodzaak van
een korting helaas ook bij PDN een stap dichterbij gebracht.”
Hoe hoog is straks mijn pensioen?
“Maar er zijn gelukkig ook positieve ontwikkelingen in pensioenland.
Neem bijvoorbeeld de invoering van de nieuwe Wet
pensioencommunicatie. Doel van deze wet is om te zorgen dat
deelnemers beter in staat zijn om een goede financiële planning
voor de ‘oude dag’ te maken.“
Lees hier het hele artikel van Monique van Heeswijk.

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

Uitkeringen aangepast
na veranderingen in
belastingschijven
De pensioenuitkeringen van
april kunnen verschillen van de
uitkeringen van maart. Dat komt
door veranderingen in de
belastingschijven. Het kabinet
heeft een verhoging
aangekondigd van de tarieven
van de tweede en derde
belastingschijf.
Daardoor kan de nettopensioenuitkering van
pensioengerechtigden lager
uitvallen. Pensioengerechtigden
voor wie dit geldt, ontvangen
samen met hun uitkering van
april, een aangepaste
uitkeringsspecificatie.

PDN stelt nieuw herstelplan op

Kans op korten wordt groter
Onlangs zijn wettelijke regels voor pensioenfondsen veranderd.
Het zogenoemde Financieel Toetsingskader (FTK) is aangepast. Naar aanleiding van dit aangepaste
FTK en het feit dat PDN zich per 1 januari 2016 in een reservetekort (beleidsdekkingsgraad lager dan
120%) bevond, heeft het fonds begin 2016 een nieuw herstelplan opgesteld en bij De Nederlandsche
Bank (DNB) ingediend. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde maandelijkse dekkingsgraad van de
laatste twaalf maanden.
Pensioenfondsen zijn bij een bepaalde (lage) beleidsdekkingsgraad verplicht een ‘herstelplan‘ op te
stellen, waarin ze aangeven op welke manier zij op termijn weer uit het reservetekort kunnen komen.
Het nieuwe herstelplan van PDN is gebaseerd op het actuele beleggingsbeleid van het fonds en de
financiële situatie begin 2016. In het herstelplan heeft PDN aangetoond dat er, uitgaande van de
financiële situatie begin 2016, voldoende herstellend vermogen bestaat om binnen de door PDN
gekozen hersteltermijn van zeven jaar toe te groeien naar de ’vereiste dekkingsgraad’
(beleidsdekkingsgraad van ongeveer 120%), zonder dat er gekort hoeft te worden op de pensioenen of
de pensioenopbouw.
In het herstelplan is uitgegaan van de financiële positie van het fonds aan het begin van het jaar.
Inmiddels is die financiële positie verslechterd. Door onder andere de verlaging van de rente door De
Europese Centrale Bank (ECB) zijn dekkingsgraden lager dan begin 2016. Dat betekent ook dat het
moeilijker wordt om uit het reservetekort te komen, dan in het herstelplan nog werd verondersteld. Dat
betekent verder dat kansen op toeslagverlening (indexatie) kleiner zijn en dat men er rekening mee moet
houden dat er volgend jaar mogelijk gekort moet worden op de pensioenen en pensioenopbouw bij PDN.
Het herstelplan is hier te vinden op de website van PDN.

Stand van pensioenfonds druk bezocht tijdens roadshows DSM

Bezoekers bij de stand van PDN

Tijdens de roadshows die DSM de afgelopen maanden op alle DSM-vestigingen in het land heeft
gehouden, was ook pensioenfonds PDN aanwezig met een eigen stand. Die werd druk bezocht. De flyer
‘Denk vandaag aan je pensioen van morgen’ vond gretig aftrek. Medewerkers van DSM Pension
Services demonstreerden de pensioenplanner op de website van het pensioenfonds. Een groot aantal
DSM’ers nam de gelegenheid vragen te stellen over de pensioenregeling en hun eigen pensioen.

‘Mijn pensioen’
Je eigen hoekje op de website van PDN
‘Mijn pensioen’ is het stukje op de
website van PDN, speciaal
ingericht voor jou. Jij alleen kunt er
terecht en iemand anders kan
daar niet bij. Wil je meer weten
over je pensioen? Wil je op de
hoogte blijven van je
pensioensituatie? Dan bezoek
‘Mijn pensioen’ op de website
van PDN (www.pdnpensioen.nl)
en log in via je DIGID.

Wat vind je daar allemaal? Je ziet er alle gegevens die het pensioenfonds van jou bijhoudt. Je
persoonlijke gegevens zoals naam adres, geboortedatum enz. en ook gegevens over je partner.
Tenminste als je een partner hebt. Zoals de naam van je partner, zijn of haar geboortedatum.
En natuurlijk je pensioengegevens.
In ‘Mijn pensioen’ is ook je digitale brievenbus te vinden. In die brievenbus stopt het pensioenfonds de
brieven over jouw pensioen. Ieder jaar komt er bijvoorbeeld het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) bij en
het jaarbericht. Ook de digitale nieuwsbrieven die vier keer per jaar verschijnen, kun je in je digitale
brievenbus vinden.
Voor actieve deelnemers (werknemers) is in ‘Mijn pensioen’ de pensioenplanner te vinden. Zij zien in
één oogopslag wat ze aan pensioen te verwachten hebben. Ze kunnen zelfs allerlei situaties simuleren.
Hoe hoog is het pensioen als ik een paar jaar voor mijn AOW-leeftijd stop met werken? Hoe hoog is mijn
pensioen als ik in deeltijd ga werken? Hoe hoog is mijn pensioen als ik het partnerpensioen uitruil voor
ouderdomspensioen? En nog meer simulaties zijn mogelijk.
Dat is niet eens alles. Mijn pensioen laat ook zien wat je pensioen aan koopkracht waard is als er niet of
maar gedeeltelijk geïndexeerd wordt. Kortom, een bezoekje aan ‘Mijn pensioen’ is de moeite waard.
Maar let op. De cijfers van de pensioenplanner zijn indicaties. Ze kunnen veranderen. De cijfers houden
geen rekening met toekomstige veranderingen in bijvoorbeeld je salaris en ook niet met veranderingen
in de wetgeving en belastingen in de toekomst. De hoogte van je pensioen is verder afhankelijk van de
economische ontwikkelingen, eventuele indexaties en kortingen.

Aantal deelnemers informatiesessies
duizend gepasseerd
De afgelopen maanden hebben meer dan duizend medewerkers van DSM of van aan DSM gelieerde
bedrijven een informatiesessie van PDN over pensioenen bezocht. Tijdens die sessie wordt uitgelegd
hoe men nu en in de toekomst meer te weten kan komen over de eigen pensioensituatie. Deelnemers
aan de sessie wordt getoond hoe ze voor zichzelf drie belangrijke vragen over hun pensioen kunnen
beantwoorden. Namelijk de vragen: Hoeveel pensioen krijg ik? Is dat genoeg? En wat kan ik nog doen
aan mijn pensioen?
Er wordt dus niet alleen naar de inkomstenkant gekeken, maar ook naar welke uitgaven je hebt als je
straks gepensioneerd bent.
Wie wil deelnemen aan zo’n sessie, kan dat aanvragen via HR. De sessies duren ongeveer anderhalf
uur.

