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Nieuwsbrief
Positief oordeel van CvB over bestuur PDN
Het College van Belanghebbenden (CvB) heeft een positief oordeel
gegeven over het functioneren van het PDN Bestuur in 2009. Dit
oordeel is te vinden in het jaarbericht en het jaarverslag van PDN.
Het bestuur is zorgvuldig omgegaan met de belangen van de
deelnemers, vindt het College. De financiële omstandigheden
waaronder dit gebeurde waren moeilijk. Zo moest er een herstelplan
worden ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB).
Ook heeft het bestuur gezorgd voor een goede communicatie naar
de deelnemers en ook naar het CvB zelf, blijkt uit het oordeel van
het College. Het College heeft in zijn oordeel ook aanbevelingen
gedaan om de communicatie naar alle belanghebbenden van het
fonds verder te verbeteren.
Het CvB heeft van het bestuur de mogelijkheid gekregen om met
belanghebbenden te communiceren via deze nieuwsbrief en het
blad Pensioencontact. Tevens kan het college zich binnenkort op de
website van PDN presenteren. Volgens CvB-voorzitter Jan
Barendse zal het College via die kanalen alle belanghebbenden
goed kunnen informeren over het doen en laten van het College.
Het College is blij dat het herstel van de dekkingsgraad van het
pensioenfonds thans de mogelijk biedt om de pensioenen per
1 januari 2010 met 1% te indexeren en de actieve werknemers van
DSM een backservice toe te kennen van 3,5%.
Het oordeel van het CvB en de reactie van het bestuur is te vinden
in het jaarverslag en het jaarbericht van PDN.

Gerard Rutten nieuwe directeur van DPS
Gerard Rutten (51) volgt op 1 juni
Wil Beckers op als directeur van
DSM Pension Services (DPS), de
organisatie die voor
Pensioenfonds DSM Nederland
(PDN) de pensioenen uitvoert.
Rutten was tot voor kort directeur
van het pensioenfonds van Stork.
Wil Beckers (60) die sinds 2003
directeur was bij DPS blijft
(parttime) voor DSM werken bij
Value Assurance Review. Meer
informatie over de directiewisseling
bij DPS is te vinden op de website
van PDN.

UPO, jaarbericht en
toeslagen
In het voorjaar kan iedere deelnemer of pensioengerechtigde
post van het pensioenfonds
verwachten Zo ook dit jaar.
In april en mei verstuurt het
pensioenfonds het Uniform
Pensioenoverzicht (UPO) en
het jaarbericht. Ook zijn
deelnemers op de hoogte
gesteld van de besluiten van
het bestuur rond toeslagen
(indexatie en backservice).
Het UPO geeft een overzicht
van de individuele pensioenaanspraken en pensioenrechten. Het jaarbericht is een
populaire versie van het
officiële jaarverslag van PDN.
Zowel het jaarverslag als het
jaarbericht zijn ook te vinden
op de website van PDN.

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.

Risico’s rond pensioen
Pensioenfondsen moeten risico’s nemen met hun beleggingen om
de pensioenen betaalbaar te houden. Ook PDN moet dat doen.
De financiële crisis heeft duidelijk laten zien dat pensioenfondsen
risico’s lopen als het niet goed gaat met de economie. De reserves
van veel pensioenfondsen zijn tijdens de financiële crisis
geslonken. Toeslagen (indexatie) konden niet worden toegekend.
Nu het financieel weer iets beter gaat, kunnen de toeslagen voor
een deel wel weer toegekend worden (in 2010). Wie loopt er
eigenlijk welke risico’s rond de pensioenen bij PDN?

Met pensioen gaan
belangrijker dan geld
Aan stoppen met werken wordt
door Nederlanders zoveel
waarde gehecht, dat men bereid
is daar geld voor in te leveren.
Nederlandse werknemers zien
weinig in verhoging van de
AOW-leeftijd van 65 tot 67 jaar.
Meer dan de helft (59 procent)
zegt in ieder geval eerder met
pensioen te willen. Oók als dat
betekent dat het pensioen lager
uitvalt of zij zelf een financiële
oplossing moeten treffen. Dat
kwam naar voren uit onderzoek
uitgevoerd door Aon Consulting.
7279 werknemers uit tien
Europese landen, waaronder
752 Nederlanders, werden
hiervoor ondervraagd.

Volgens de lopende pensioenovereenkomst (tussen werkgevers en
vakbonden) betaalt DSM van 2006 tot en met 2010 een vaste
premie van 21% van de loonsom. Hiermee worden de
onvoorwaardelijke pensioenrechten gefinancierd. De toeslagen
(indexatie) op de pensioenen voor pensioengerechtigden en de
pensioenopbouw van de DSM-werknemers (backservice) op basis
van algemene loonsverhogingen, worden echter niet uit deze
premie betaald. Die toeslagen dienen uit de rendementen te
worden behaald, die het pensioenfonds maakt door zijn vermogen
te beleggen.
Gaat het goed met die beleggingen, dan groeien de financiële
reserves en heeft het pensioenfonds voldoende geld voor de
pensioenen en de toeslagen.
Gaat het echter niet goed, bijvoorbeeld in tijden van een financiële
crisis, dan slinken de reserves van het pensioenfonds. Er kan dan
zelfs een reservetekort ontstaan zoals in 2008 het geval was. Door
de vijfjarige vaste premieafspraak worden tekorten bij PDN niet
meer aangevuld door de werkgever. Bij een slechte financiële
situatie lopen werknemers en pensioengerechtigden dus het risico
dat de toeslagen niet of slechts gedeeltelijk toegekend worden. In
het ergste geval (als het pensioenfonds financieel niet meer kan
herstellen), zal het pensioenfonds zelfs moeten korten op de
opgebouwde pensioenrechten van alle deelnemers.

Pensioenplanner PDN binnenkort beschikbaar
Eind mei komt er op de website van PDN
een pensioenplanner beschikbaar. Op een
beveiligd gedeelte van de site kunnen
deelnemers die geboren zijn na 1949 zelf
berekeningen maken over hun eigen
pensioen. De planner laat bijvoorbeeld zien
wat het voor het pensioen betekent als
iemand een jaar eerder zou stoppen met
werken. Om te kunnen werken met de
planner is een wachtwoord en een inlogcode
nodig die binnenkort per brief worden
verstuurd. Deelnemers geboren voor 1950
kunnen voor pensioenberekeningen terecht
bij de Pension Desk van PDN (tel. 045-5788100). Als de planner beschikbaar is, zal ook het jaarlijkse
Uniform Pensioen Overzicht (UPO) digitaal op de website beschikbaar zijn. Meer informatie over de
pensioenplanner en het digitaal UPO is te vinden op de website van PDN.

