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Nieuwsbrief
Crisis heeft gevolgen voor pensioenen
In het Jaarbericht van
2011 keken Jos
Schneiders en Ton de
Boer, de voorzitter en
plaatsvervangend
voorzitter van PDN dit
voorjaar terug op 2011.
Ze wierpen tevens een
blik op 2012.
Zij vroegen zich af of het
herstel in 2012 voldoende zou zijn. Bij onvoldoende herstel van de
financiële markten en/of bij het verder zakken van de rente, zou er
gekort gaan worden op de ingegane pensioenen en de
opgebouwde pensioenaanspraken. Zij achtten bovendien het risico
reëel aanwezig dat de komende jaren geen toeslagen verleend
zouden kunnen worden.
2012 ligt inmiddels al voor driekwart achter ons. De situatie is
sindsdien niet verbeterd. Als de crisis aanhoudt, zal de financiële
positie van het pensioenfonds op korte termijn niet verbeteren. Aan
het einde van het jaar maakt PDN de balans op. Dan moet wellicht
het besluit worden genomen om te gaan korten. Voor april 2013
worden de betrokkenen hierover ingelicht. Het echte korten vindt
dan uiterlijk een jaar later plaats. Voor een uitgebreid artikel over de
financiële situatie van het pensioenfonds klik hier.
Wat een mogelijke korting betekent, is na te gaan met de Nibud
Pensioenkortingsberekenaar. Deze laat zien hoeveel je totale
pensioeninkomen (inclusief AOW) verlaagd wordt bij een bepaalde
korting van de pensioenen.

Werken tijdens je vervroegd pensioen
Van DSM-werknemers, geboren na 1949, hebben er velen in de tijd
vóór 2006 jarenlang via de prepensioenregeling gespaard of
aanspraken opgebouwd om eerder te kunnen stoppen met werken.
Met dat geld kunnen ze straks hun pensioen verhogen en/of eerder
dan hun pensioendatum stoppen met werken. Reglementair is
vervroegd pensioen vanaf 55 jaar mogelijk.
Als men tussen 55 en 60 jaar met pensioen gaat, doet men dat
door het ouderdomspensioen te vervroegen. Dit kan alleen als men
de wettelijke voorschriften in acht neemt. Dit betekent
dat men vóór de vervroegde uittreding moet verklaren dat men
voornemens is, om na de vervroegde pensionering geen betaalde
werkzaamheden meer te verrichten. Als men vanaf 60 jaar met
vervroegd pensioen gaat, geldt dit laatste sinds kort niet meer.

Nieuwsbrief naar alle
actieve deelnemers en
gepensioneerden
In het kader van de
Pensioen3daagse op 27, 28
en 29 september ontvangen
deze maand alle actieve
deelnemers de PDNnieuwsbrief in hun mailbox.
Gepensioneerden ontvangen
bij de september-uitgave van
Pensioencontact een kaart
waarmee ze zich kunnen
abonneren op de nieuwsbrief.
De Pensioen3daagse is een
landelijke actie waarbij
iedereen wordt opgeroepen
om aandacht te besteden aan
zijn (of haar) pensioen.
Met een abonnement op de
nieuwsbrief kan iedereen
beter op de hoogte te blijven
van de ontwikkelingen rond
zijn of haar pensioen bij PDN.
Voor de (positieve) resultaten
van een onlangs gehouden
tevredenheidsonderzoek over
de nieuwsbrief klik hier.

Verhoging van de AOW-leeftijd
Wisselingen in bestuur
en College van Toezicht
Op voordracht van DSM
Nederland is de heer G.J.
Nieboer nieuw benoemd in het
bestuur van Pensioenfonds
DSM Nederland (PDN). Hij
volgt de heer J.M.H. Op Heij
op.

De Nederlandse overheid heeft op 10 juli 2012 besloten dat vanaf
2013 tot 2023 stapsgewijs de AOW-leeftijd verhoogd gaat worden.
We krijgen later dan op de tot nu toe gebruikelijke leeftijd van 65
jaar AOW. Vanaf volgend jaar krijgt iedereen die is geboren na 31
december 1947 met deze verhoging te maken.

Mevrouw W.E.M. de Jong is
toegetreden tot het College van
Toezicht (CvT) van PDN.
Zij volgt in het CvT, dat uit drie
van het pensioenfonds
onafhankelijke deskundigen
bestaat, de heer J.T. van
Niekerk op.

Nieuw pensioenadministratiesysteem
DSM Pension Services (DPS),
de pensioenuitvoerder van
DSM, neemt begin volgend jaar
een nieuw
pensioenadministratiesysteem
in gebruik. Deelnemers en
pensioengerechtigden zullen
daar nauwelijks iets van
merken. Voor een beperkt
aantal mensen heeft het
nieuwe systeem wel gevolgen.
Deze zijn of zullen daarover via
een persoonlijke brief
geïnformeerd worden.

In bovenstaande tabel is te zien wanneer de AOW-uitkering ingaat.
Nu de ingangsdatum van de AOW geleidelijk wordt opgeschoven,
krijg je dus later je AOW. De AOW-leeftijdsverhoging heeft geen
directe consequenties voor de ingangsdatum van de PDNpensioenuitkering. Die is gebaseerd op de PDN-pensioenregeling
en die wordt door het later ingaan van de AOW nu niet aangetast.
Het kan dus zijn dat men vanaf volgend jaar eerder PDN-pensioen
krijgt dan AOW. Men kan daardoor tijdelijk niet genoeg inkomen
hebben. Daarom kun je een voorschot in de vorm van een renteloze
lening krijgen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Door deze
voorschotregeling blijft het mogelijk om de AOW in de jaren 2013
t/m 2015 te laten ingaan vanaf je 65ste. Het te vroeg betaalde
bedrag van deze regeling wordt echter binnen een bepaalde termijn
verrekend met je AOW.
Mensen die het aangaat, worden voor het bereiken van de 65-jarige
leeftijd door de SVB over deze regeling geïnformeerd.
Voor meer informatie kijk op de website van SVB.

Succesvolle oproep
Verrekenmethodiek PPS en VPS veranderd
Na een oproep door het
bestuur van PDN hebben zich
enkele tientallen aspirantkandidaten voor PDN-bestuur
en het College van
Belanghebbenden gemeld.
Lees meer hierover op de
website van PDN.

Hoeveel rente er jaarlijks wordt gegeven op prepensioenkapitaal en
VPS-kapitaal hangt af van het rendement dat PDN maakt op de
beleggingen. Is dat rendement negatief, dan vermindert het VPS- of
PPS-kapitaal niet voor de deelnemer. Positieve rendementen
kunnen echter pas weer worden bijgeschreven zodra de
cumulatieve negatieve rendementen zijn gecompenseerd door
positieve rendementen.
PDN gaat een andere methode van verrekenen van negatieve
rendementen hanteren. Deze nieuwe manier van berekenen zal in
de toekomst worden toegepast als zich situaties voordoen waarin
positieve en negatieve rendementen met elkaar moeten worden
verrekend. Voor meer informatie klik hier.

