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Nieuwsbrief
“Blijf op de hoogte van
je eigen pensioensituatie”
Deze zomer hebben gepensioneerden en actieve deelnemers van
PDN zoals ieder jaar hun Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
ontvangen. Voor velen is dat een ingewikkeld document dat al gauw
in een klapper verdwijnt. “Dat is zeker niet terecht,” vindt Roel
Mesters. Mesters is bestuurslid van Pensioenfonds DSM Nederland
(PDN). In een uitgebreid interview vertelt hij over de pensioenen bij
PDN. Voor het hele interview 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

Dit najaar weer
tevredenheidsonderzoek onder
deelnemers PDN
Dit najaar vindt weer het
tevredenheidsonderzoek
plaats onder de actieve
deelnemers van PDN.

Roel Mesters

Mesters: “Het is zowel voor gepensioneerden als voor actieve
deelnemers belangrijk om dat UPO goed te lezen. Het is één van de
manieren om op de hoogte te blijven van je eigen pensioensituatie.
De actieve deelnemer ziet wat hij aan pensioen heeft opgebouwd
en wat hij straks aan pensioen ongeveer kan verwachten. Wie op
zijn UPO ziet hoeveel dat is, kan voor zichzelf nagaan of dat
voldoende is. Op de website van PDN staat daarvoor een link naar
een handige tool, de ‘Pensioenschijf van vijf’ van het Nibud. Die laat
zien hoe je je uitgaven na je pensionering kunt berekenen.”
“De gepensioneerde ziet wat zijn pensioen is en hoe hoog het
partnerpensioen voor zijn partner is als hij komt te overlijden. Dit
jaar hebben de gepensioneerden en de actieve deelnemers op hun
UPO gezien dat ook in 2016 het pensioen en de pensioenopbouw
niet is geïndexeerd. Met het ontbreken van indexatie moet de
gepensioneerde rekening houden in zijn uitgaven.

Dit onderzoek vindt iedere
twee jaar plaats.
Het onderzoek levert
gegevens op over onder meer
het pensioenbewustzijn van de
PDN-deelnemers. Verder
toetst het onderzoek bij de
deelnemers de kennis van
pensioenen en de
pensioenregeling van PDN.
Ook komt in het onderzoek
aan de orde of de deelnemers
vertrouwen hebben in het
pensioenfonds en of de
communicatiemiddelen van
het fonds effectief zijn.

Veranderingen in bestuur
en Verantwoordingsorgaan
Vanaf 1 juli 2016 heeft het bestuur en het Verantwoordingsorgaan van PDN een andere samenstelling
gekregen.
Het bestuur is kleiner geworden. Bestond het bestuur tot voor kort uit tien personen, dat aantal is
verminderd naar acht personen. De twee personen die het bestuur verlieten, waren Rein Pikaart en John
van Engelen. John van Engelen is vanaf 1 juli door de pensioengerechtigden gekozen in het
Verantwoordingsorgaan.
Ton de Boer die tot voor kort in het bestuur was benoemd op voordracht van de Centrale
ondernemingsraad DSM Nederland, is vanaf 1 juli in het bestuur gekozen door de
pensioengerechtigden.
De samenstelling van het bestuur ziet er nu als volgt uit:
Benoemd op voordracht van DSM Nederland:
A. Nicolaï (voorzitter), G. Nieboer, M. van Heeswijk-Kuster en R. Mesters
Benoemd op voordracht van de Centrale ondernemingsraad DSM Nederland:
P. Rennen en P. Nabben
Benoemd uit en door de pensioengerechtigden
A. de Boer en M. Ubachs
Het Verantwoordingsorgaan ziet er sinds 1 juli 2016 als volgt uit:
Aangewezen door DSM Nederland:
H. Bosch en K. Sonnenschein
Gekozen door en uit de werknemers:
M. Silvertand en G. van der Westen
Gekozen door en uit de pensioengerechtigden:
M. Aertsen, H. Beun, J. van Engelen en H. Govers

Pensioenplanner geactualiseerd
In ‘Mijn pensioen’ op de website van PDN is voor de actieve deelnemers de nieuwe versie van de
pensioenplanner beschikbaar. In de planner zijn de wijzigingen aangebracht die de laatste tijd hebben
plaatsgevonden.
 Op 1 juli 2015 is voor de voormalige deelnemers van Vrijwillig Pensioen Sparen (VPS) het
opgebouwde kapitaal omgezet in een aanspraak op ouderdomspensioen of ouderdomspensioen en
partnerpensioen. In de nieuwe versie van de planner zijn deze aanspraken niet meer zichtbaar, maar
opgenomen in het ouderdomspensioen en, naar gelang de gemaakte keuze, het (tijdelijk)
partnerpensioen.
 De deelnemers aan de Nettopensioenregeling van PDN vinden in de planner een nieuw tabblad voor
hun Nettopensioen. Onder dit tabblad ‘Nettopensioen’ kunnen zij keuzes maken, zoals vervroegde
inkoop van pensioenaanspraken of het beëindigen van de regeling. Ook kan worden aangegeven
met welk toekomstig rendement gerekend wordt.
 In het hoofdmenu van de planner is een nieuw tabblad ‘Partnerpensioen’. Hier zie je het
partnerpensioen (bruto en netto) dat jouw partner gaat ontvangen, mocht jij onverhoopt komen te
overlijden. Hier wordt ook het eventuele partnerpensioen uit de Nettopensioenregeling vermeld.
 In de nieuwe versie van de planner moeten deelnemers die kapitaal hadden in de
prepensioenregeling (PPS) na het inloggen (met het aanvinken van ‘ja’ of ‘nee’) aangeven of ze dat
kapitaal hebben laten staan in de versoberde PPS-regeling of hebben laten omzetten in
ouderdomspensioen en partnerpensioen.

Eindelijk meer weten over je eigen pensioen?
Organiseer je eigen informatiesessie over pensioen bij PDN.
Klik hier voor meer informatie over de informatiesessie voor
actieve deelnemers bij PDN.

Cursus over pensioenen bij VDP
De Vereniging van DSM gePensioneerden
verzorgt voor gepensioneerden met een
PDN–pensioen een cursus over
pensioenen. Zowel leden als niet-leden van
de VDP kunnen eraan deelnemen. Aan de cursus met de naam
‘PRACHT-cursus’ namen inmiddels al 120 gepensioneerden
deel.
De cursus is door de VDP ontwikkeld en beoogt
gepensioneerden van DSM wegwijs te maken in de complexe
materie van de pensioenen.
Het gaat in die cursus niet over het individuele pensioen, maar
wel over maatschappelijke, financiële, economische en fiscale
factoren die dat individuele pensioen beïnvloeden.
De cursus wordt gegeven door twee VDP-bestuursleden en
neemt een middag in beslag. Omdat de VDP-leden verspreid
door het land wonen, werd de cursus op drie locaties gegeven,
namelijk in Delft, Zwolle en Sittard.
Vanwege de grote belangstelling organiseert de VDP op
14 oktober 2016 nog een extra sessie van de cursus in het
DSM-kantoor te Sittard. De extra sessie start om 13:30 uur.
Inschrijven op de cursus is mogelijk door een e-mail te sturen
naar secretariaat@vdpdsm.nl. Voor meer informatie over de
cursus: tel. 046-4432378.

