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Nieuwsbrief
Veranderingen op komst in pensioenland
Er gaat de komende tijd veel veranderen rond de pensioenen. Het
parlement (Tweede en Eerste Kamer) gaat dit en volgend jaar
besluiten nemen over een aantal kabinetsvoorstellen rondom de
pensioenen. Sommige maatregelen heeft het parlement al
goedgekeurd. Die gaan vanaf (medio) 2014 gelden.

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

Lager belastingtarief
pas bij ingang
van je AOW-uitkering
- Er bestaan kabinetsplannen om de pensioenopbouw vanaf 2015
te versoberen.
- Ook vindt het kabinet dat het pensioenstelsel als geheel moet
veranderen om het stelsel meer stabiel en duurzaam te maken.
Daarvoor worden nieuwe modellen onderzocht. Sociale partners
en de besturen van de pensioenfondsen moeten straks een
keuze maken. De staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid zal vóór het kerstreces met concrete
voorstellen daarover komen.
- Ten slotte zal ook de bestuursstructuur van de pensioenfondsen
zelf gaan veranderen als gevolg van de nieuwe wet ‘Versterking
bestuur pensioenfondsen’.
Voor meer informatie over deze onderwerpen, klik hier.

Kortingsgevaar nog steeds niet geweken
De kans dat er gekort moet worden op de ingegane en opgebouwde
pensioenen is nog steeds aanwezig bij PDN. De dekkingsgraad van
PDN moet aan het einde van 2013, minimaal circa 105% bedragen.
Is de dekkingsgraad dan lager, dan moet het pensioenfonds volgens
de eisen van De Nederlandsche Bank (DNB) in 2014 korten op de
ingegane en opgebouwde pensioenen.
Eind juni bedroeg de dekkingsgraad 101,3 %. De dekkingsgraad is
echter erg beweeglijk. Begin oktober maakt PDN de dekkingsgraad
van eind september (derde kwartaal) bekend.

Je kunt bij PDN eerder met
pensioen gaan (en
ouderdomspensioen
ontvangen) dan het moment
waarop je AOW-uitkering in
gaat. Zeker nu de AOWleeftijd ieder jaar een of meer
maanden opschuift, zal dat
vaker het geval zijn.
Als de leeftijd waarop je met
pensioen gaat gelijk is aan de
AOW-leeftijd, betekent dit dat
vanaf dat moment je pensioen
in een lager belastingtarief
valt. Ben je echter al met
pensioen, maar ontvang je
nog geen AOW, dan betaal je
over je pensioen nog belasting
volgens een hoger
belastingtarief totdat de AOWleeftijd is bereikt.
Netto ontvang je in die periode
dus een lager pensioen dan
wanneer je al AOW ontvangt.

Inloggen in
pensioenplanner
nu met DigiD
De pensioenplanner van PDN
gebruiken is sinds kort een stuk
gemakkelijker. Je hoeft geen
wachtwoorden meer te
onthouden.
Inloggen gaat nu met de DigiD
die je ook gebruikt bij
bijvoorbeeld het verzenden van
je belastingformulier.
Als deelnemer hoef je dus geen
inloggegevens van het
pensioenfonds meer aan te
vragen of bij te houden.
Inloggen via DigiD biedt ook de
mogelijkheid om direct naar de
website van Mijn
pensioenoverzicht.nl te
navigeren, zonder opnieuw in te
loggen. Daardoor wordt het
mogelijk om de AOW-gegevens
en/of de pensioenaanspraken
die bij andere pensioenfondsen
zijn opgebouwd op te halen.
Door de pensioenaanspraken
die elders zijn opgebouwd, op
te nemen bij de overige
aanspraken, worden ze
meegenomen in de berekening
van het persoonlijke pensioen.
De pensioenplanner van PDN is
hier te vinden op de website
van PDN.
Voor deelnemers in het
buitenland verandert het
inloggen niet. Zij blijven
inloggen met een wachtwoord
dat ze van PDN gekregen
hebben.

Van 1 t/m 3 oktober vindt in
Nederland weer de
Pensioen3daagse plaats. In
het hele land zijn tijdens deze
drie dagen activiteiten om
mensen overzicht en inzicht te
geven in hun pensioensituatie.
PDN doet dit jaar mee onder
het motto:

Heb jij het wèl goed voor elkaar?
Alle actieve deelnemers die een Uniform
Pensioenoverzicht kregen (werknemers van
DSM) hebben een stappenplan ontvangen,
waarmee ze voor zichzelf snel kunnen
nagaan hoe hun pensioensituatie is . Met
behulp van de pensioenplanner op de
website van PDN is aan de hand van dat
stappenplan een globaal antwoord op die
vraag te vinden.

Risicobereidheid deelnemers onderzocht
Er gaat het een en ander veranderen rond de pensioenen. Nieuwe
wetten moeten er volgens het kabinet voor zorgen dat de
pensioenen robuuster en duurzamer worden. Het bestuur van het
pensioenfonds en de sociale partners moeten daarbij belangrijke
keuzes maken. Om dat zo goed mogelijk te kunnen doen, gaat het
bestuur van het pensioenfonds binnenkort zijn deelnemers polsen.
Wat vinden zij bijvoorbeeld van de risico’s die het fonds moet (of
mag) nemen bij het beleggen van de pensioengelden.
Een groot aantal DSM-werknemers en gepensioneerden ontvangt
daarvoor in de loop van oktober een e-mail of een brief. In die
e-mail of brief wordt gevraagd een aantal vragen te beantwoorden.
Het beantwoorden van de vragen kost ongeveer tien tot vijftien
minuten. Het onderzoek wordt gehouden door het bureau Zegwaart
Consultancy. Dit bureau schakelt Intomart GfK in om het onderzoek
uit te voeren. Het is niet voor het eerst dat Zegwaart dit onderzoek
uitvoert. Bij tientallen pensioenfondsen
is dat al gebeurd.
Directeur Peter Zegwaart van Zegwaart
Consultancy wijst erop dat het
onderzoek actieve deelnemers en
gepensioneerden een goede kans geeft
om hun mening te geven over hun
pensioen. “Vaak hoor je van mensen
dat ze niets te vertellen hebben over
hun pensioen. Dit onderzoek is een
mooie manier om je mening over je
pensioen kenbaar te maken.”
Peter Zegwaart

