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Nieuwsbrief
Rente VPS van 1 juli 2011 tot 1 juli 2012: 8,3%
Ben je werknemer van DSM en bouw je pensioen op bij
Pensioenfonds DSM Nederland (PDN)? Dan kun je
bovenop je ‘gewone’ pensioen voor extra pensioen
sparen. Dat heet bij
PDN Vrijwillig
PensioenSparen,
afgekort VPS. Over het
ingelegde bedrag in
VPS wordt rente
toegekend. Deze rente
is voor de periode van
1 juli 2011 tot 1 juli 2012
vastgesteld op 8,3%.
De aantrekkelijke rente
die er staat aan te
komen maakt VPS extra
interessant. Vandaar
deze Nieuwsbrief, die speciaal aandacht besteedt aan
VPS en de fiscale ruimte die nodig is om te mogen
sparen.

Deelname aan VPS interessant
Of VPS-sparen interessant is, hangt af van je persoonlijke
situatie. Daarover lees je meer in deze Nieuwsbrief. Door de
kredietcrisis en de negatieve beleggingsresultaten van PDN was
de rente van 1 juli 2009 tot 1 juli 2011 0%. Gedurende die tijd
was deelname aan VPS minder interessant. Dat is anders nu de
rente in de komende periode van een jaar 8,3% wordt.

Deelnemen aan VPS,
wat moet je doen?
Om goed op de hoogte te
zijn van VPS, lees je eerst
de brochure Vrijwillig
PensioenSparen. Daarna vul
je het (aanmeldings)
formulier VPS in. Dit
formulier moet je vervolgens
sturen naar het Business
Support Center van DSM
(BSC HR-NL). Bij het
formulier voeg je ook een
opgave van de fiscale ruimte
die je van PDN ontving.
Maak daarom een kopie van
het deel van je UPO waarop
je personalia en je fiscale
ruimte staat. Stuur deze
kopie mee met het formulier
VPS.
Mijn pensioen en de
pensioenplanner van PDN
Raadpleeg de pensioenplanner op de website van
PDN om te bekijken wat je
VPS-inleg uiteindelijk aan
pensioen oplevert.
Contact
Bij vragen over uw pensioen
kunt u terecht op de website:
www.PDNpensioen.nl
of bij onze Pension Desk.
tel. 045-5788100.
e-mail: info.PDN@dsm.com

Waarom VPS?

Over wat er met je VPSinleg gebeurt als je komt
te overlijden bestaat veel
onduidelijkheid.
Daarom het volgende:
Als je overlijdt voordat je
met pensioen gaat, wordt
het VPS-tegoed, inclusief
de rente, omgezet in
partnerpensioen en/of
wezenpensioen. Als er geen
partner en/of
kinderen zijn, zal het VPStegoed door middel van een
uitkering ineens aan de
erfgenamen worden
uitgekeerd. Op de uitkering
worden in dat geval de
wettelijke inhoudingen
toegepast.

Sparen in VPS is interessant voor medewerkers van DSM die om
een of andere reden vinden dat ze niet genoeg pensioen hebben
opgebouwd of zullen opbouwen.
Daarvoor kunnen verschillende oorzaken zijn. Bijvoorbeeld door een
pensioenbreuk bij een wisseling van werkgever, een scheiding of
een periode zonder pensioenopbouw. Daarnaast kan VPS-kapitaal
het mogelijk maken om met een hogere uitkering eerder met
pensioen te gaan of om een aanvulling op je pensioen bij elkaar te
sparen vanwege een andere reden.
De wijziging van de pensioenregeling door de invoering van de
middelloonregeling per 1 januari 2011 maakt VPS interessant voor
alle medewerkers van DSM. Zeker voor de medewerkers, voor wie
carrièrestappen in het verschiet liggen. Deze medewerkers bouwen
in de middelloonregeling pensioen op over hun gemiddelde salaris.
Door deelname aan VPS kan de lagere pensioenopbouw in de jaren
voor de carrièrestappen deels of helemaal worden opgevangen.
Kortom redenen genoeg om deelname aan VPS (opnieuw) te
overwegen. In de ‘brochure Vrijwillig PensioenSparen’ op de
website van PDN (www.PDNpensioen.nl) kun je alles lezen over
VPS. Kijk voor de brochure onder Werknemer / Keuzes rond
pensioen / Vrijwillig PensioenSparen (VPS) in de rechterkolom.
Daar staat ook het ‘formulier VPS’ dat je moet invullen als je aan
VPS wilt gaan deelnemen.

Fiscale ruimte:
Belastingdienst stelt grenzen aan je inleg
Sparen in VPS is fiscaal aantrekkelijk. Je maandelijkse of eenmalige
inleg wordt namelijk ingehouden van je brutoloon. Dat is voordelig
omdat je bij de inleg geen belasting betaalt over dat bedrag. Die
belasting betaal je pas als je het gespaarde in de vorm van een
pensioenuitkering ontvangt. Meestal betaal je dan minder belasting.
Het uitstel van belastingbetaling is een reden dat de Belastingdienst
grenzen stelt aan je inleg.
VPS-sparen kan dus niet onbeperkt. Er moet sprake zijn van
zogenoemde ‘fiscale ruimte’. Fiscale ruimte ontstaat doordat er
verschil is tussen je daadwerkelijke loon en het pensioengevende
loon en mogelijk door waardeoverdracht. Of je fiscale ruimte hebt en
hoe groot deze is, kun je vanaf dit jaar zien op het Uniform
Pensioenoverzicht (UPO) dat je van PDN ontvangt.
Bij het bepalen van de fiscale ruimte is geen rekening gehouden
met een persoonlijke lijfrente of andere financiële producten die je
hebt en die de hoogte van je fiscale ruimte beïnvloeden. Om
sancties van de Belastingdienst te voorkomen moet je de fiscale
ruimte zelf hiermee corrigeren. Je mag niet meer sparen dan je
fiscale ruimte. Wil je aan VPS gaan deelnemen en blijkt op het UPO
dat je geen of een te beperkte fiscale ruimte hebt, lees dan de
brochure Vrijwillig PensioenSparen. Daar zie je wat je kunt doen om
de fiscale ruimte te laten herberekenen.

