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Nieuwsbrief
Pensioenwereld blijft
volop in beweging
Bij Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) en ook in de
Nederlandse pensioenwereld volgt de ene verandering op de
andere. Zo is in de afgelopen
maanden de samenstelling van het
bestuur van PDN veranderd. Ook
hebben het College van
Belanghebbenden en het College
van Toezicht andere functies en
andere namen gekregen. Verder zijn
in Den Haag nieuwe regels rond de
pensioenen goedgekeurd en worden
andere regels de komende tijd
definitief. De veranderingen raken
zowel de werknemers die nog niet
met pensioen zijn als de
gepensioneerden van PDN.
Allereerst zijn daar de veranderingen
in de organisatie van PDN zelf die
inmiddels van kracht geworden zijn.
De nieuwe ‘Wet versterking bestuur
pensioenfondsen’ maakte allerlei aanpassingen nodig bij alle
pensioenfondsen in Nederland.
‘Den Haag’ heeft ook nieuwe regels gemaakt rond de opbouw van
de pensioenen. Dat raakt niet meer de gepensioneerden, maar wel
de werknemers die nog pensioen aan het opbouwen zijn. De
jaarlijkse fiscaal toegestane opbouw wordt vanaf 2015 verlaagd
naar 1,875%. Dat was tot nu toe bij PDN nog 2,0%. Werknemers
met een pensioenloon hoger dan 100.000 euro kunnen over het
deel boven de 100.000 euro niet langer meer fiscaal vriendelijk
pensioen opbouwen. Ook de pensioenrekenleeftijd, nu nog 66 jaar
bij PDN, moet nog worden verhoogd naar 67 jaar. De
pensioenopbouw per jaar gaat daardoor lager worden.
Wat zowel de gepensioneerden als de werknemers zal gaan raken,
zijn de Haagse plannen die gevolgen hebben voor toekomstige
indexatie en mogelijke kortingen. De regering wil dat
pensioenfondsen hogere buffers aanhouden. Dit kan op korte
termijn leiden tot een lagere kans op indexatie, maar op de lange
termijn beoogt de regering hiermee de kans op kortingen te
verkleinen.
Voor meer informatie over deze onderwerpen, klik hier.

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

Pol Nabben, nieuw
bestuurslid PDN

Met ingang van 1 juli van dit
jaar is Pol Nabben (31)
benoemd als nieuw bestuurslid
van Pensioenfonds DSM
Nederland. Nabben is
benoemd op voordracht van de
Centrale ondernemingsraad
DSM Nederland.
Hij zal plaatsnemen in de
referentschappen Financiën en
Communicatie. Pol Nabben
werkt als Manager Reporting &
Control bij DSM Biobased
products & Services (Rijswijk)
dat onderdeel is van het DSM
Innovation Center.
Bert Muijs heeft inmiddels het
bestuur verlaten, omdat hij niet
langer werkzaam is bij DSM.

Extra VPS sparen
ook voor hoge
salarissen

Lage rente,
slecht nieuws voor pensioenfondsen

Onlangs ontvingen alle actieve
deelnemers van PDN een brief
over de wijziging (de
versobering) van de
pensioenregels in 2015. In die
brief is aangegeven wat ze
eventueel nog dit jaar kunnen
doen om de gevolgen van de
nieuwe maatregelen te
verzachten. Klik hier voor deze
brief.
Uit de brief zou kunnen worden
opgemaakt dat de lagere
pensioenopbouw die een
wetswijziging teweeg zal
brengen, alleen voor
werknemers met een
pensioenloon lager dan
100.000 euro (voor een deel)
kan worden opgevangen met
vrijwillig pensioensparen (VPS).
De mogelijkheid om extra te
sparen, geldt echter voor alle
werknemers die pensioen
opbouwen bij PDN. Dus ook
werknemers met een
pensioenloon boven de
genoemde grens kunnen in
2014 extra inleggen via de
VPS-regeling.

De rentestand is één van de factoren die de financiële positie van
pensioenfondsen bepaald. Als de rente laag is, is dat ongunstig voor
pensioenfondsen. Dat de Europese Centrale Bank (ECB) onlangs de
korte rente verder heeft verlaagd, is dan ook slecht nieuws voor de
pensioenfondsen.
Ook PDN heeft op dit moment te maken met die lage rente. In het
algemeen betekent een lagere rente ook een lagere dekkingsgraad.
Gelukkig is dat bij PDN op dit moment niet het geval, omdat andere
factoren ervoor gezorgd hebben dat de dekkingsgraad dit jaar tot nu
toe zelfs nog iets kon stijgen. De dekkingsgraad geeft aan in
hoeverre het pensioenvermogen van het fonds toereikend is voor de
toekomstige verplichtingen. Een lage rente kan de rendementen op
het pensioenvermogen negatief beïnvloeden. Een lage rente laat
bovendien de omvang van de verplichtingen van het fonds stijgen en
maakt hogere pensioenpremies nodig.
De lage rente heeft tot gevolg dat pensioenfondsen op nieuwe
beleggingen minder rendement kunnen behalen. Pensioenfondsen
moeten bij het bepalen van hun verplichtingen rekening houden met
de rentestand. Als naar de toekomst toe minder rendement gehaald
kan worden door de lagere rente, dan moet nu meer geld
gereserveerd worden. Zo zorgt een lage rente ervoor dat de
verplichtingen van een fonds stijgen. Als die verplichtingen stijgen,
daalt de dekkingsgraad. Waarom stijgen de verplichtingen als de
rente daalt?
Voorbeeld van invloed rente:
Stel je wilt op je spaarrekening een bedrag storten dat voldoende is
om over 25 jaar 25.000 euro op die rekening te hebben. Bij een
rente van 5% moet je dan nu 7.500 euro storten. Dan staat er over
25 jaar keurig 25.000 euro op je spaarrekening. Maar als de rente
maar 3% is, moet je nu 12.000 euro (dus 60% meer) op je rekening
storten om straks diezelfde 25.000 euro te hebben.
Lees verder

Informatiesessies voor
nieuwe medewerkers
over pensioen
Jaarlijks worden er namens de
werkgever informatiesessies
voor nieuwe medewerkers
georganiseerd waarbij pensioen
op de agenda staat. Nieuwe
medewerkers worden in de
zogenoemde startbrief van het
pensioenfonds hiervoor
uitgenodigd. Kwam je in de
afgelopen jaren in dienst en nam
je nog niet deel aan een
informatiesessie? Meld je dan
alsnog aan voor een van de
sessies. Klik hier om je op de
website van PDN digitaal aan te
melden.

Alle post van PDN digitaal ontvangen?
Dat kan. Klik hier en
meld je aan: Log in met
je DigiD (of voor
buitenland:
inloggegevens) en klik
daarna bij ‘Mijn
gegevens’ op ‘PDNpost digitaal’. Geef daar
je e-mailadres op en
vink aan dat je akkoord
gaat met digitale
verzending van aan jou gerichte pensioeninformatie. Je krijgt
voortaan een e-mail als er PDN-post voor je klaar staat in ‘Mijn
pensioen’ op de website van PDN. De PDN-post staat onder het
kopje ‘Documenten’. Je kunt die altijd en overal bekijken, op het
moment dat het je uitkomt. Als je dat handig vindt, kun je de
documenten altijd nog printen of op je eigen computer opslaan.

Hoe om te gaan met het ‘AOW-gat’
Praat mee over het
toekomstig
pensioenstelsel

Tot anderhalf jaar geleden was 65 jaar het moment waarop sinds
1957 in Nederland een AOW-uitkering inging. Vanaf 1 januari 2013
wordt de AOW-leeftijd echter jaarlijks verhoogd. Vanaf 2013 tot
2015 wordt de AOW-leeftijd ieder jaar met één maand verhoogd.
Vanaf 2016 is de verhoging twee maanden per jaar en vanaf 2019
drie maanden. Zo ligt in 2019 de AOW-leeftijd op 66 jaar en in 2023
op 67 jaar.
Als je besluit om niet tot de AOW-leeftijd door te werken, kan de
datum waarop het ouderdomspensioen van PDN ingaat daardoor
vóór de AOW-leeftijd komen te liggen. Je kunt dan te maken krijgen
met een ‘AOW-gat’. Dat betekent dat je een aantal maanden
minder inkomen hebt. Je kunt er voor kiezen om een deel van het
ouderdomspensioen van PDN in te ruilen om ervoor te zorgen dat
je voor die kortere tijd een hogere uitkering krijgt. Het levenslange
ouderdomspensioen wordt daardoor een stukje lager.

Onlangs is door staatssecretaris
Jetta Kleinsma het startschot
gegeven voor een ‘Nationale
pensioendialoog’. Op de website
www.denationalepensioendialoog.nl

is daarover meer informatie te
vinden. Je kunt meedoen door je
mening te mailen of door
algemene- of thema
bijeenkomsten te bezoeken.

Als je de AOW-leeftijd bereikt, krijg je te maken met andere
belastingtarieven en heffingskortingen. Je hoeft bijvoorbeeld geen
AOW-premie meer te betalen. Dat scheelt behoorlijk; 17,9% over
de eerste twee belastingschijven. In de periode voorafgaand aan de
AOW-leeftijd betaal je wel nog AOW-premie. Vandaar dat het netto
ouderdomspensioen over die maanden voor de AOW leeftijd lager
is dan in de periode vanaf de AOW-leeftijd. Iets om rekening mee te
houden als je tegen de 65 loopt. Niet alleen mis je een aantal
maanden de AOW, maar doordat je AOW-premie moet betalen,
wordt er gedurende die periode ook nog eens meer ingehouden op
je ouderdomspensioen. Door de jaarlijkse verhoging van de AOWleeftijd wordt de periode waarvoor dit kan gelden elk jaar langer. Als
je tegelijkertijd pensioen en AOW ontvangt, kan het gebeuren dat je
te weinig belasting betaald en een naheffing van de Belastingdienst
krijgt. Kijk in de brochure ‘Met pensioen gaan’ hoe dit te
voorkomen is.

