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Nieuwsbrief
Herstelplan PDN opnieuw in werking

De gemiddelde dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen is
in de afgelopen maanden gedaald. Ook de dekkingsgraad van
Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) daalde. Eind september
bedroeg die dekkingsgraad 98%.
Bij een lage dekkingsgraad schrijft de Pensioenwet voor dat het
pensioenfonds een herstelplan opstelt. Door de actuele lage
dekkingsgraad is het herstelplan dat PDN in 2009 opstelde, opnieuw
in werking getreden.
Meer informatie over de dekkingsgraad, het herstelplan en wat de
actuele situatie betekent voor het pensioenfonds, de deelnemers en
de pensioengerechtigden is te lezen op de website van PDN.

Wat vind je op mijnpensioenoverzicht.nl?
Op de website ‘www.mijnpensioenoverzicht.nl’ kun je zien, hoeveel
AOW en pensioen je bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds
of -verzekeraar) in Nederland hebt opgebouwd. Ook zie je wat je
nabestaanden krijgen als jij overlijdt.
Echter, ontvang je al AOW, (pre)pensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen, dan worden die pensioenuitkeringen niet
meer getoond op deze website. Wat je ook niet vindt op deze
website is wat je zelf voor je oude dag hebt geregeld en de
spaarkapitalen van PPS en VPS.
Voor wie geboren is na 1949 is veel persoonlijke pensioeninformatie over je pensioen bij PDN te vinden op de pensioenplanner. Die staat op de website van PDN (www.pdnpensioenen.nl)
onder “Mijn pensioen”.
Voor meer informatie over welke gegevens wel en niet te vinden
zijn op mijnpensioeoverzicht.nl kijk hier voor een artikel daarover op
de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Waardeoverdrachten
PDN hervat
Per 1 oktober 2011 heeft
Pensioenfonds DSM
Nederland (PDN) alle
inkomende- en uitgaande
waardeoverdrachten tijdelijk
opgeschort.
Dit besluit werd genomen,
omdat de dekkingsgraad van
PDN op dat moment 98% was.
Inmiddels is de dekkingsgraad
weer boven de 100% en heeft
PDN per 1 november 2011 de
afhandeling van lopende
waardeoverdrachten hervat.

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.

Vertegenwoordigers
pensioengerechtigden
in CvB gekozen
In augustus vond de verkiezing
plaats van vertegenwoordigers
van pensioengerechtigden in
het College van
Belanghebbenden van PDN.
De kandidaten die gekozen
werden, zijn: Jan Barendse,
Hilde Breiner-Bosma en Frans
de Kok.

Jan Barendse

Pensioen en kinderen krijgen
Er verandert heel wat in je
leven als je kinderen krijgt.
Misschien wil je minder gaan
werken om meer tijd te hebben
voor je kinderen. Dat minder
werken kan op verschillende
manieren.
Bijvoorbeeld via
ouderschapsverlof. Je blijft dan
in dienst bij DSM, maar gaat
tijdelijk minder werken. Je blijft
dan via je werkgever bouwen
aan je pensioen. Een andere
mogelijkheid is dat je onbetaald
verlof neemt. Dan bouw je in
die tijd geen pensioen op.
Neem je vrije dagen in het
kader van de levensloopregeling dan bouw je ook in
die tijd geen pensioen op.
Kinderen hebben nog op een andere manier een link met je
pensioen. Als je komt te overlijden, is er niet alleen partnerpensioen
voor je partner, maar ook wezenpensioen voor je kinderen.
Bij de geboorte van je kinderen moet je die geboorte aangeven bij
de gemeente. Melden bij het pensioenfonds is niet nodig. Op het
moment dat dit nodig is, krijgt het pensioenfonds deze gegevens
door van de gemeente.

Pensioen3daagse groot succes
Hilde Breiner-Bosma

De Pensioen3daagse die 6, 7 en 8 oktober
werd gehouden is een groot succes geworden.
Het aantal deelnemers van PDN dat in oktober
voor het eerst de pensioenplanner op de PDNwebsite bezocht, steeg met maar liefst 629.
Sinds de pensioenplanner van PDN in het
voorjaar van 2010 beschikbaar kwam, hebben
3.180 deelnemers minstens één keer de
planner bezocht. Dat betekent dat 40% van de
deelnemers die daarvoor in aanmerking komen
de planner hebben bezocht.

Frans de Kok

In de periode van de Pensioen3daagse heeft PDN alle deelnemers
die de planner nog niet bezocht hadden een nieuwsbrief gestuurd.
Daarin werd opgeroepen om een keer gebruik te maken van de
planner. De planner is bestemd voor alle deelnemers van PDN die
geboren zijn na 1949.
De Pensioen3daagse was een landelijke actie om het
pensioenbewustzijn bij deelnemers van pensioenfondsen te
vergroten.

Het CvB beoordeelt het
handelen van het bestuur, de
uitvoering van de pensioenregeling en draagt bij aan een
optimale belangenafweging
voor de belanghebbenden.

