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Nieuwsbrief
Bestuur van PDN vernieuwd
Het bestuur van Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) heeft in
2009 een studie uitgevoerd met als doel de strategie, missie en
doelen van het fonds te herijken. Aanleiding tot deze herijking waren
de ontwikkelingen die in rap tempo de pensioenwereld hebben
veranderd. De financiële crisis, maar ook de almaar complexer
wordende regelgeving en financiële houdbaarheid van het huidige
pensioenstelsel, zijn belangrijke voorbeelden hiervan.
Tevens werd besloten om de evaluatie van de werkwijze en
inrichting van het bestuur in deze strategiestudie mee te nemen.
Dat deze evaluatie zou plaatsvinden was reeds afgesproken bij de
inrichting van het nieuwe bestuur toen de nieuwe werkwijze van
PDN van start ging. Destijds was de inrichting gewijzigd op basis
van principes van goed pensioenfonds bestuur en hebben het
College van Belanghebbenden (CvB), het College van Toezicht
(CvT) en de bestuurscommissies hun intrede gedaan. Gevolg
hiervan was de teruggang naar 16 bestuursleden.
Uit de evaluatie van de
inrichting en werkwijze
van het bestuur zijn
een aantal
verbeterpunten
voortgekomen. Om nog
slagvaardiger,
deskundiger en
professioneler te
kunnen werken heeft
het bestuur van PDN
een nieuwe werkwijze
van het bestuur
voorgesteld aan zijn stakeholders (DSM, COR, Vakbonden, CvB,
CvT).
Na raadpleging van deze stakeholders is besloten tot de vorming
van een transitiebestuur, samengesteld uit 9 bestuursleden en een
voorzitter, dat PDN tot 1-1-2012 zal besturen. Ieder bestuurslid dient
daarbij zelfstandig en onafhankelijk te handelen, zonder last van
ruggespraak, en weegt bij besluiten de belangen van alle
belanghebbenden evenwichtig af. De vaste bestuurscommissies die
tot voor kort het werk van het bestuur voorbereidden, zijn
afgeschaft, waardoor alle bestuurstaken integraal in het bestuur
plaatsvinden.
Meer informatie over het bestuur van PDN is hier te vinden.

Ruime voldoende
voor planner PDN
De deelnemers van
pensioenfonds PDN geven de
nieuwe pensioenplanner een
ruime voldoende. Meer dan
2.000 DSM’ers bezochten de
laatste maanden de
pensioenplanner.
Sinds dit voorjaar kunnen
deelnemers van PDN (geboren
na 1949) gebruik maken van
een pensioenplanner. Met die
planner kun je eenvoudige
berekeningen uitvoeren met
gegevens van je eigen
pensioen. Bijvoorbeeld wat het
betekent als je eerder met
pensioen wilt gaan.
Ruim een kwart van de
DSM’ers die gebruik kan
maken van de planner heeft
inmiddels de planner bezocht
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.

Onvolledige AOW ?
Elk jaar ontvangen de deelnemers van Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) een
Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Op dit overzicht staan onder meer het opgebouwde en
te bereiken pensioen bij PDN. Op het UPO staat dat de genoemde bedragen exclusief
AOW zijn. Vanaf je 65ste ontvang je namelijk van de overheid een AOW-uitkering.
Of dit laatste daadwerkelijk het geval is, weet PDN niet. Die informatie kun je
wel aan de weet komen. Dat kun je doen door de website van de Sociale VerzekeringsBank (SVB) te bezoeken en daar de hoogte van je AOW op te
zoeken.
Lees dan hier hoe je op de hoogte komt van je AOW-uitkering. Heb je vanaf
je 15e niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt, maak dan zeker gebruik
van deze mogelijkheid.

Kosten en pensioen
Enkele maanden geleden
kwamen berichten in het
nieuws dat verzekeraars en
pensioenfondsen flinke kosten
in rekening brengen bij hun
verzekeringen en pensioenen.
Er werden percentages
genoemd van meer dan 10%.
Het nieuws kwam naar buiten
nadat de Autoriteit Financiële
Markten (AFM) een onderzoek
hiernaar had ingesteld.
Bij de PDN-pensioenregeling
worden geen kosten in
rekening gebracht op premies
die betaald worden om de
pensioenen op te bouwen. Ook
bij het individuele sparen via
Vrijwillig Pensioensparen
(VPS) is dat niet het geval. Het
totale gespaarde VPS-saldo
inclusief de rente (het jaarlijkse
rendement) wordt volledig
gebruikt voor de aankoop van
ouderdomspensioen
(eventueel ook nabestaandenpensioen). Wel wordt er bij het
vaststellen van het rendement
op de beleggingen rekening
gehouden met 0,15% aan
beleggingskosten. Dat verlaagt
dus de rente op het VPSspaarkapitaal.

Je oude pensioenen
vinden bij het
Pensioenregister
Wie niet altijd al bij DSM werkte,
heeft in het verleden ook op
andere plaatsen dan bij PDN, het
pensioenfonds van DSM,
pensioen opgebouwd. Soms
blijven de opgebouwde
pensioenrechten achter bij het
pensioenfonds van die andere
werkgever. Veel mensen raken na
verloop van tijd het zicht kwijt op
hun pensioenrechten.
Bijvoorbeeld omdat de vorige
werkgever niet meer bestaat of
Francine Giskes (D66), burgedat het pensioenfonds van de
meester van Texel, is voorzitter van vorige werkgever een andere
de Stichting Pensioenregister
naam heeft gekregen.
Wie schept dan licht in de duisternis? Binnenkort kunnen alle
mensen die met dit probleem worstelen terecht bij één instantie. Het
Pensioenregister. Op de website van het Pensioenregister kan dan
elke Nederlander zien bij welk Nederlands Pensioenfonds hij
hoeveel pensioenrechten heeft opgebouwd. Op 4 januari 2011 is
het zover. Op de site www.mijnpensioenoverzicht.nl kan dan
iedereen terecht.
Het Pensioenregister en de website is een voorziening van de
overheid. Om de eigen gegevens te bekijken op de website van het
Pensioenregister heb je je persoonlijke DigiD-code nodig. DigiD is je
inlogcode bij de overheid.
Heb je nog geen DigiD? Of ben je je gebruikersnaam of wachtwoord
vergeten? Dan kun je die gegevens nu alvast opvragen via de
website van DigiD: www.digid.nl Zo ben je ervan verzekerd dat je
meteen vanaf 4 januari 2011 toegang krijgt tot de gegevens op de
website van het Pensioenregister.

