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Nieuwsbrief
Vereniging gepensioneerden
DSM uit de startblokken

Jaarbericht en
jaarverslag
beschikbaar

Van links naar rechts: Bert van den Boorn, Marlies Buikstra, Rob
Segers, Mieke van Wagenberg en Ton Baaten.
Deze maand ontvangen alle gepensioneerden van DSM een
uitnodiging om lid te worden van de Vereniging van DSM
gepensioneerden (VDP). Vijf gepensioneerden van DSM hebben
inmiddels een voorlopig bestuur gevormd. Mieke van Wagenberg is
voorzitter geworden. Secretaris is Marlies Buikstra. Ton Baaten
neemt de functie van penningmeester waar. Rob Segers en Bert
van den Boorn zijn de andere bestuursleden.
De nieuwe vereniging heeft zich vier doelen gesteld. Zo wil zij de
belangen behartigen van iedereen die een pensioen of uitkering van
PDN ontvangt. Ook zal de vereniging stimuleren dat
gepensioneerden zich kandidaat stellen voor het bestuur en het
College van Belanghebbenden. VDP gaat verder de leden
voorlichten over de ontwikkelingen op het gebied van pensioenen
en uitkeringen. En last but not least zal de vereniging de contacten
tussen de leden bevorderen.
Aanmelden voor de vereniging kan via www.vdpdsm.nl.

Dekkingsgraad PDN gestegen naar 113%
De dekkingsgraad van PDN is in het eerste kwartaal van 2011 geleidelijk gestegen van 109% eind 2010 naar 113% per 31 maart 2011.
Dit kwam met name door een stijging van de rente van 3,4% naar
3,8%. Het beleggingsresultaat van het fonds over het eerste
kwartaal van 2011 bedroeg -0,9%.

Het jaarverslag en de populaire
samenvatting in de vorm van
een jaarbericht zijn beschikbaar.
Het jaarverslag is te vinden op
de website van PDN.
(www.PDNpensioen.nl). Wie een
papieren jaarverslag wenst, kan
dat aanvragen bij de Pension
Desk van PDN (045-5788100 of
info.pdn@dsm.com).
Het jaarbericht is in de maand
juni aan iedere deelnemer en
pensioengerechtigde
toegezonden. Ook is het te
vinden op de website van PDN.

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.

Wijziging
bankrekeningnummer
Een wijziging van het
bankrekeningnummer waarop
pensioen wordt overgemaakt
door PDN moet schriftelijk
gemeld worden aan PDN.
Het adres is:
PDN
t.a.v. Pension Desk
Postbus 6500
6401 JH Heerlen
Het verzoek om het
bankrekeningnummer te
wijzigen, moet voorzien zijn
van uw handtekening.

Pensioengegevens
voor bank
Deelnemers of
gepensioneerden die aan een
bank gegevens over hun
pensioen moeten verstrekken,
kunnen daarvoor een kopie
van het laatste Uniform
Pensioen Overzicht (UPO)
gebruiken.
Voor actieve deelnemers is het
UPO ook te vinden op de
website van PDN onder ‘Mijn
Pensioen’.

De pensioenplanner van PDN vernieuwd
De bestaande planner is aangepast. De vernieuwde
Pensioenplanner is bestemd voor actieve deelnemers (werknemers
van DSM) die geboren zijn na 1949.
Medewerkers die hun UPO 2011 nog niet hebben ontvangen,
kunnen nu nog niet inloggen. Dat kan pas nadat zij hun UPO
hebben ontvangen. Medewerkers die in 2010 bij DSM in dienst
kwamen, ontvingen onlangs hun inlogcode en wachtwoord voor de
pensioenplanner.
Deelnemers die al eerder gebruik maakten van de planner kunnen
op de gebruikelijke manier inloggen. Dat kan op de website van
PDN (www.PDNpensioen.nl). Kies voor ‘Werknemer’ en klik
vervolgens op ‘Mijn pensioen’.
Voor deelnemers die nog niet eerder gebruik maakten van de
planner is een introductievideo beschikbaar. Klik hier om de
introductievideo ‘inloggen in ‘Mijn pensioen’ (pensioenplanner)’ te
bekijken.
De vernieuwde planner
⇒ houdt vanaf nu rekening met pensioenopbouw in de
middelloonregeling.
⇒ houdt vanaf nu onder meer rekening met een pensioen(reken)
leeftijd van 66 jaar voor de pensioenaanspraken die vanaf
1 januari 2012 worden opgebouwd
⇒ is aangevuld met een Introductievideo die de werking van de
planner verduidelijkt. Klik hier om de ‘Introductievideo
pensioenplanner PDN’ te bekijken.
⇒ bevat nu vier instructievideo’s die uitleg geven over het gebruik
van de keuzemogelijkheden van de planner.
⇒ geeft de mogelijkheid om overige persoonlijke aanspraken
(bijvoorbeeld een lijfrente) in de berekening mee te nemen.

Omgaan met financiële onzekerheden
Na de kredietcrisis zijn de financiёle markten helaas niet in rustiger
vaarwater terecht gekomen. Nog steeds is er bijvoorbeeld
onzekerheid over het voortbestaan van de euro. Dat wordt vooral
veroorzaakt door de zorgelijke overheidsfinanciën van landen als
Griekenland, Ierland en Portugal.
De recente crises hebben laten zien dat zich in de financiёle
markten steeds nieuwe risico’s voordoen die van grote invloed zijn
op pensioenfondsen. Die willen tegen lage kosten op een
verantwoorde manier beleggen en daarmee een mooi rendement
halen.
Om op een goede manier te kunnen omgaan met deze toegenomen
onzekerheden in de financiёle markten heeft het bestuur van PDN
het beleggingsbeleid zorgvuldig bekeken en gekozen voor een
nieuwe aanpak.
Meer informatie over die nieuwe aanpak is hier te vinden.

