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Nieuwsbrief
Het blijft spannend rond de pensioenen
“Het blijft spannend in pensioenland”, concludeerden voorzitter Atzo
Nicolaï en plaatsvervangend voorzitter Ton de Boer van PDN in het
onlangs verschenen jaarbericht. Daarin kijken zij terug op het jaar
2012, maar ook vooruit naar nieuwe ontwikkelingen op
pensioengebied.

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

Wat gebeurt er met
je pensioen bij
een scheiding?

Ton de Boer (links) en Atzo Nicolaï
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“We zaten eind 2012 aan de goede kant van de streep” zegt Nicolaï,
maar waarschuwt tegelijkertijd voor het gevaar dat alsnog gekort
moet worden op de pensioenen en de pensioenopbouw. “Aan het
einde van dit jaar moet de dekkingsgraad minstens 104,3% zijn,
anders moet er alsnog gekort worden”, waarschuwt hij.
Deze maand hebben actieve deelnemers en gepensioneerden het
jaarbericht per post ontvangen. Het jaarverslag van PDN over
2012 is te vinden op de website van PDN.

Dekkingsgraad PDN eind maart 106%
De dekkingsgraad van PDN was eind maart 106%. Drie maanden
eerder, eind 2012, was dat nog 103%.
De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële
toestand van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding aan
tussen het vermogen van PDN (pensioenvermogen) en de
pensioenverplichtingen die PDN nu en in de toekomst moet
uitbetalen.
Informatie over de berekening van de dekkingsgraad en de stand
van de dekkingsgraad in het verleden is hier te vinden op de
website van PDN.

Een deel van je opgebouwde
(ouderdoms)pensioen moet na
een scheiding aan je
ex-partner worden uitbetaald
als je met pensioen gaat.
Heb je tijdens je huwelijk ook
kapitaal opgebouwd via de
prepensioneringsregeling
(PPS) of Vrijwillig
PensioenSparen (VPS), dan
moet ook dat verdeeld
worden. Dat zijn de wettelijke
regels die gelden, tenzij je met
de ex-partner afwijkende
regels hebt afgesproken.
Met een ex-partner kan ook
worden overeengekomen dat
een deel van het pensioen
wordt omgezet in een eigen
pensioen voor de ex-partner,
dat heet ‘conversie’.
Meer informatie over dit
onderwerp is te vinden in de
brochure ‘Echtscheiding’.

UPO's 2013 later dan gewoonlijk
PDN heeft dit jaar een nieuw administratie- en
betalingssysteem ingevoerd. Deze invoering heeft in
2013 gevolgen voor de totstandkoming van het Uniform
Pensioenoverzicht (UPO) en de actualisering van de PDNgegevens bij (het landelijke) www.Mijnpensioenoverzicht.nl.

M. van Heeswijk in
bestuur van PDN
In maart 2013 is Monique van
Heeswijk (42) lid geworden
van het bestuur van PDN.
Zij neemt de plaats in die
vrijkwam na het vertrek van
Jos Schneiders, de vorige
voorzitter van PDN.
Monique van Heeswijk was
eerder al lid van het College
van Belanghebbenden van
PDN. Van Heeswijk is
werkzaam als senior legal
counsel bij DSM.

De UPO’s zullen dit jaar later verschijnen dan gewoonlijk. Ze
worden niet vóór, maar ná de zomervakantie verstuurd. Dat
betekent dat het UPO uiterlijk in september bij de deelnemers
op de mat zal vallen.
Dit heeft ook gevolgen voor het opnemen van de nieuwe
pensioengegevens in de pensioenplanner van PDN en de
website www.Mijnpensioenoverzicht.nl.
In de pensioenplanner en bij
www.Mijnpensioenoverzicht.nl worden dezelfde gegevens
gebruikt als die van het UPO, namelijk die van 31 december
2012. Omdat de gegevens van het UPO, de pensioenplanner
en Mijnpensioenoverzicht aan elkaar gekoppeld zijn, worden
ook op die plaatsen de cijfers pas in de loop van september
geactualiseerd.
Fiscale ruimte
Deelnemers die in verband met hun inleg in Vrijwillig
Pensioensparen (VPS) niet tot september op hun actuele
fiscale ruimte kunnen wachten, kunnen via een e-mail aan
info.PDN@dsm.com vragen om een aparte opgave hiervan.

Rente op prepensioenkapitaal
en Vrijwillig PensioenSparen: 14%
Deelnemers aan Vrijwillig PensioenSparen (VPS) of aan de
Prepensioenspaarregeling krijgen een rente op hun
spaarsaldo of spaarkapitaal toegekend van 14%. Deze rente
is toegekend voor de periode van 1 juli 2013 tot 1 juli 2014.
De hoogte van deze rente wordt bepaald op basis van het
totale rendement op de beleggingen van PDN over het
afgelopen jaar.
Hoeveel rente je krijgt over het
gespaarde geld hangt af van het
rendement dat het pensioenfonds maakt
op zijn beleggingen. Is dat rendement
hoog dan wordt veel rente bijgeschreven.
Maakt het fonds verlies dan wordt er
geen rente bijgeschreven. In dat geval
wordt die ‘negatieve rente’ verrekend met
de positieve renten in de volgende jaren.
Bij de vaststelling van het rendement
wordt rekening gehouden met 0,15% beleggingskosten.

