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Nieuwsbrief
PDN houdt vinger aan de pols
De aandelen- en de rentemarkten zijn sterk in beweging. Daardoor
beweegt ook de dekkingsgraad van PDN. Door de laatste
ontwikkelingen is de dekkingsgraad (die elk kwartaal bekend wordt
gemaakt) momenteel (medio september) lager dan aan het einde
van het tweede kwartaal. Toen was de dekkingsgraad 112%. Begin
oktober publiceert PDN op de website de dekkingsgraad van eind
september.
PDN vindt ontwikkelingen op de lange termijn belangrijker voor het
beleggingsbeleid dan de ontwikkeling op korte termijn. Daarbij geldt
wel dat in tijden waarin zich ingrijpende verschuivingen in de
financiële wereld voordoen, dit lange termijn beleggingsbeleid moet
kunnen worden aangepast. Vandaar dat PDN onlangs koos voor
Integraal Balansmanagement. In deze aanpak maakt het bestuur
periodiek een inschatting van de risico’s en toetst of de genomen
risico’s nog verantwoord zijn. Daarbij wordt zowel de korte als de
lange termijn in de gaten gehouden. Het bestuur van PDN houdt
dus altijd en dus zeker ook bij neerwaartse ontwikkelingen, zoals op
dit moment, ‘de vinger goed aan de pols’. In een nieuwsbericht op
de website van PDN is eerder aangegeven hoe PDN omgaat met de
financiële onzekerheden.
Samengevat: PDN blijft de ontwikkelingen in de aandelen- en
rentemarkten op dit moment nauwlettend in de gaten houden en
neemt beslissingen wanneer de situatie dat vereist. Wanneer dit het
geval is, zullen de deelnemers, slapers en pensioengerechtigden
hierover geïnformeerd worden. Voor dit moment wijzen wij graag
naar het eerder genoemde nieuwsbericht ‘Omgaan met financiële
onzekerheden anno 2011’. Klik hier om naar dit bericht te gaan.

Pensioenregister geblokkeerd
Deelnemers van PDN kunnen voorlopig niet meer hun
pensioengegevens opvragen bij het Nationaal Pensioenregister
(NPR). Om veiligheidsredenen zijn die gegevens op dit moment
geblokkeerd.
Het bedrijf Diginotar is het slachtoffer geworden van hackers. Het
Nationaal Pensioenregister maakt gebruik van Diginotar.
Sinds begin 2011 kan iedere Nederlander via de website van het
Pensioenregister opzoeken bij welke pensioenfondsen hij of zij,
hoeveel pensioenrechten heeft opgebouwd. Ook PDN levert
gegevens aan voor deze website.

Is mijn partner
verzekerd als ik ga
samenwonen?
Als je gaat trouwen of een
geregistreerd partnerschap
aangaat bij de Burgerlijke
Stand (in Nederland), wordt
dat automatisch doorgegeven
aan het pensioenfonds. Je
partner is dan verzekerd en
ontvangt partnerpensioen als
jij komt te overlijden.
Ga je samenwonen en leg je
dit samenwonen vast in een
notariële akte, dan moet je
altijd een kopie van die akte
naar het pensioenfonds
sturen. Doe je dat niet, dan
heeft je partner geen recht op
partnerpensioen.

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.

VDP: Vereniging
gepensioneerden
al ruim 900 leden
De nieuwe vereniging van
gepensioneerden van DSM
heeft inmiddels al meer
dan 900 leden kunnen
inschrijven. De vereniging
werd dit voorjaar opgericht.
Informatie over de nieuwe
vereniging is te vinden op
de website
www.vdpdsm.nl. Via die
website kunnen
gepensioneerden zich ook
opgeven als nieuw lid.

Pensioensector
strijdt tegen
vooroordelen
Een onderzoek van het
bureau Motivaction heeft
onlangs laten zien dat er nog
veel vooroordelen bestaan
over pensioenen.
Zo denken veel mensen dat
de pensioenfondsen nu veel
minder geld hebben dan voor
de kredietcrisis van 2008.
Driekwart denkt dat ze meer
aan pensioenpremies
betalen dan ze ooit aan
pensioen zullen terugkrijgen.
En tweederde denkt te weten
dat wel 30 procent van de
betaalde pensioenpremies
opgaat aan salarissen,
bonussen en andere kosten.
Dat waren de drie meest
uitgesproken vooroordelen
over pensioenen die naar
voren kwamen uit het
onderzoek ‘Zin en onzin van
Pensioen’. De
onderzoeksresultaten zijn
hier te vinden.

Geen verkiezingen voor bestuur PDN nodig
Er zijn geen verkiezingen nodig voor de bestuursleden die de
pensioengerechtigden vertegenwoordigen in het bestuur van PDN.
Voor deze verkiezing had het bestuur, na toetsing, drie kandidaten
geschikt bevonden. Omdat er ook maar drie zetels beschikbaar zijn,
zijn deze kandidaten automatisch gekozen. Dat betekent dat John
van Engelen (links), Just Fransen van de Putte (midden) en Michel
Ubachs (rechts) de gepensioneerden gaan vertegenwoordigen in
het bestuur van PDN.

Een verkiezing is wel nodig voor de vertegenwoordiging van de
gepensioneerden in het College van Belanghebbenden. Tot 30
september 2011 kunnen pensioengerechtigden stemmen. Voor dit
college dingen vijf kandidaten naar drie zetels. Daarbij gaat het om
Henk Beun, Henk van de Wiel, Hilde Breiner-Bosma, Jan Barendse
en Frans de Kok.

Dubieuze pensioenaanbieders aan het werk
Er blijken momenteel personen of bedrijven actief te zijn, die
deelnemers van pensioenfondsen telefonisch benaderen en zich
daarbij voordoen als medewerker van een pensioenfonds.
Soms zeggen ze zelfs te bellen namens een pensioenfonds. Ze
vertellen bijvoorbeeld dat je te weinig pensioen opbouwt en dat ze
dat graag willen rechtzetten. Ze beschikken vaak over enkele
persoonlijke gegevens en proberen daar vertrouwen mee te winnen.
Die gegevens zijn echter niet door PDN verspreid.
PDN probeert op te treden tegen dergelijke organisaties. Wij kunnen
daarbij goed je hulp gebruiken. Indien mogelijk, probeer het
telefoonnummer van de beller te achterhalen of de naam van de
organisatie waarvoor de beller zegt te werken.
Je kunt dit doorgeven aan de Pension Desk van PDN
(045- 5788100). Ook indien je geen gegevens hebt kunnen
achterhalen, willen we dit graag van je horen als je bent benaderd
door een dubieuze pensioenaanbieder.

