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 Nieuwsbrief december 2018 

 

 

Hallo  ,
Wij hebben pensioennieuws voor jou.

 

 

 

 De pensioenen kunnen in 2019 niet omhoog  

 PDN kan de pensioenen in 2019 hoogstwaarschijnlijk niet verhogen en mee laten
groeien met de stijgende prijzen (indexeren). Daarvoor lijkt de financiële positie van
het fonds aan het einde van dit jaar niet voldoende te zijn.

 

 
  Klik hier voor meer informatie  

 

 PDN is hoofdinvesteerder bij de Wereldbank  

 PDN is hoofdinvesteerder in duurzame ontwikkelingsprojecten van de Wereldbank.
PDN heeft als eerste belegger een investering gedaan op het gebied van duurzame
ontwikkeling door middel van een inflatie geïndexeerde lening aan de Wereldbank.
De Wereldbank gebruikt het geld voor duurzame ontwikkelingsprojecten in lage- en
midden-inkomenslanden. Deze investering draagt ook bij aan de
langetermijndoelen van PDN op het gebied van duurzaamheid.

 

 
  Klik hier voor meer informatie  

 

 Maak kennis met onze nieuwe bestuursleden  

 In 2018 hebben er in het bestuur van PDN een aantal wijzigingen plaatsgevonden.
Tijd om eens wat nader kennis te maken met de nieuwe bestuursleden. In deze
nieuwsbrief doen we dat met Marlies van Boom en Eiko de Vries. Waarom zijn ze
bestuurslid geworden? Wat is ze tot nu toe het meest opgevallen bij PDN? Waar zijn
ze het meest trots op?

 

 
  Klik hier voor meer informatie  
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 Oproep PDN Academy  

 Wil jij meehelpen met het besturen van het pensioenfonds? Meld je dan nu aan voor
de PDN Academy.

Wil jij als (oud-)deelnemer van het Pensioenfonds meepraten over jouw
toekomstige pensioen en dat van jouw (oud-)collega’s? Vind je het zeker stellen van
een goed pensioen in de toekomst belangrijk en heb je interesse in en affiniteit met
pensioenen? Meld je dan nu aan voor de PDN Academy.

 

 
  Klik hier voor meer informatie  

 

 Na zeven jaar eindelijk weer op nummer 1  

 Het Nederlandse pensioenstelsel staat sinds 7 jaar weer op nummer 1. Nederland
heeft daarmee het beste pensioenstelsel ter wereld. Dat blijkt uit de Global Pension
Index die elk jaar door adviesbureau Mercer wordt uitgebracht. Denemarken staat
op de tweede plaats; Finland op de derde.
In de Global Pension Index worden de pensioenstelsels van meer dan dertig
landen wereldwijd getoetst op toereikendheid, toekomstbestendigheid en integriteit.
Nederland passeert Denemarken met 0.1 punt verschil. Beide landen mogen hun
pensioenstelsels dit jaar de A-status geven. 
Ter vergelijking, vorig jaar bereikte geen enkel land de 80-puntengrens voor het
verkrijgen daarvan. ‘Het is natuurlijk fantastisch dat het Nederlandse
pensioenstelsel na zeven jaar weer op nummer 1 staat in de index. Het stelsel ligt
onder de loep en is nog lang niet perfect, maar het rapport geeft ons een externe
blik over hoe wij onze zegeningen kunnen tellen,’ aldus Marc Heemskerk,
pensioenexpert bij Mercer Nederland.

 

 
  Klik hier voor het artikel  

 

 Nederlanders zijn weinig optimistisch over hun
pensioen

 

 Ondanks dat het Nederlandse pensioenstelstel op nummer 1 staat, hebben
Nederlandse werkenden bovenmatig sombere en niet volledig realistische
verwachtingen over hun pensioenuitkering. Ook de huidige gepensioneerden
maken zich relatief veel zorgen. Dat blijkt uit een onderzoek van State Street Global
Advisors dat werd gehouden onder acht landen: Nederland, Duitsland, Italië,
Zweden, Ierland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Australië.

 

 
  Klik hier voor meer informatie  

 

 PDN ondertekent Internationaal Maatschappelijk
Verantwoord Beleggen (IMVB-)convenant

 

 Op 5 december heeft PDN een volgende belangrijke stap gezet in zijn
duurzaamheidsbeleid door de ondertekening van het zogeheten Internationaal
Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB-)convenant voor de Nederlandse
pensioensector.

 

 
  Klik hier voor meer informatie  

 

 Evaluatie pensioenpremie  

 Bij PDN betaalt je werkgever 24% van je salaris aan pensioenpremie. Jijzelf betaalt
hier ongeveer een kwart van. In 2018 heeft PDN onderzocht of de premie die wordt
bijgedragen nog voldoende is.

 

 
  Klik hier voor meer informatie  
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