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Nieuwsbrief
Geen toeslagen, maar ook geen
aankondiging van korting
In januari maakte
het PDN-bestuur
het besluit bekend
om in 2012 geen
toeslagen
(indexatie) te
verlenen op de
pensioenen van
pensioengerechtigden en
slapers en op de
pensioen-opbouw van actieve deelnemers (werknemers van
DSM).
In februari kon het bestuur melden dat er vooralsnog geen
kortingen op pensioenen en pensioenaanspraken hoefden te
worden aangekondigd. Dit in tegenstelling tot een groot aantal
andere pensioenfondsen.
Meer informatie over de achtergronden van deze besluiten is
te vinden op de website van PDN.

Einde aan transitieperiode van bestuur
In juli 2010 is het bestuur van PDN teruggebracht van 16 naar
10 personen en is de werkwijze van het bestuur aangepast.
Om de nieuwe aanpak te testen, is een overgangsperiode van
anderhalf jaar genomen. Het bestuur heeft in het najaar van
2011 deze nieuwe aanpak geëvalueerd. Na evaluatie is
besloten de omvang en de werkwijze te handhaven.
In 2010 zijn de bestuurscommissies opgeheven en zijn alle,
voor de besturing van het fonds relevante, zaken volledig in
het bestuur besproken. De relatie met de uitvoeringsorganisatie DPS verloopt via referenten. Referenten zijn
bestuursleden aan wie een of meerdere specifieke
aandachtsgebieden zijn toegewezen.
Het bestuur blijft ernaar streven de huidige werkwijze verder
te optimaliseren en de deskundigheid en bestuursvaardigheid
van de bestuursleden te maximaliseren.

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.

Verhuizen naar het
buitenland;
vertel het aan PDN !
Werknemers van DSM die naar
het buitenland verhuizen of er al
wonen, moeten goed contact
houden met het pensioenfonds.
Er zijn allerlei gebeurtenissen
die van invloed zijn op het
pensioen en die moet je
melden. Voor in Nederland
wonende DSM’ers (of
gepensioneerde DSM’ers)
worden allerlei gegevens
automatisch via de Gemeentelijke Basis Administratie aan het
fonds doorgegeven. Voor
DSM’ers in het buitenland
gebeurt dat niet. Wie wil weten
wat er allemaal vanuit het
buitenland gemeld moet
worden, kan dat vinden in de
brochure ‘Gebeurtenissen’
op de website van
PDN.

Deelnemers hebben
vertrouwen in PDN
Vorig najaar is er een
deelnemersonderzoek
gehouden waaraan bijna 900
DSM-werknemers deelnamen.
Dit representatief onderzoek
wijst uit dat de meeste
deelnemers van PDN
geïnteresseerd of zelfs zeer
geïnteresseerd zijn in pensioen.
82% van de deelnemers zegt er
vertrouwen in te hebben dat
PDN hun belangen goed
behartigt. Veel deelnemers
(72%) maken zich wel eens
zorgen over hun pensioen. De
grootste zorg is dat men later
minder pensioen ontvangt dan
nu wordt toegezegd. Als
rapportcijfer krijgt PDN een 7,3.
Bij vergelijkbare fondsen is dat
cijfer eveneens 7,3. De meeste
deelnemers weten dat de
toeslagverlening (indexatie) op
hun pensioenopbouw voorwaardelijk is en dat de
financiële situatie bij het fonds
ertoe kan leiden dat er gekort
kan worden op hun opgebouwde pensioenaanspraken.
Wie alle resultaten van het
deelnemersonderzoek wil
bekijken, kan hier terecht.
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Van links naar rechts: A. de Boer (plv. vz.), J. Fransen van de Putte,
M. Ubachs, G. Wagemans, J. Schneiders (vz), J. Op Heij, P. Rennen,
J. van Engelen.
Op de foto ontbreken de bestuursleden K. Pikaart en L. Muijs.

Per 13 december 2011 zijn als bestuursleden de heren Van
Engelen (namens de werknemers), Heutmekers en Van den
Boorn (namens de pensioengerechtigden) afgetreden. De
heer Rennen is op voordracht van de Centrale
Ondernemingsraad DSM Nederland (COR) door het bestuur
benoemd als bestuurslid. Na verkiezing uit en door de
pensioengerechtigden zijn de heren Van Engelen en Ubachs
door het bestuur benoemd als bestuurslid.
Na deze wijzigingen ziet het bestuur er als volgt uit.
- Benoemd op voordracht van DSM Nederland B.V.: J. Op
Heij, K. Pikaart, J. Schneiders (voorzitter) en G. Wagemans.
- Benoemd op voordracht van de (COR): A. de Boer
(plaatsvervangend voorzitter), L. Muijs en P. Rennen.
- Benoemd na verkiezing uit en door de pensioengerechtigden: J. Fransen van de Putte, J. van Engelen en
M. Ubachs.

Samenstelling College van Belanghebbenden
Het CvB heeft sinds begin dit jaar een andere samenstelling
gekregen. Twee leden die de pensioengerechtigden vertegenwoordigden hebben het college verlaten. Dat waren de heren
A. Appel en H. Verbrugge.
De pensioengerechtigden kozen drie leden, te weten:
J. Barendse (voorzitter), F. de Kok en H. Breiner-Bosma.
Namens de werkgever hebben E. Dormans, J. Dijckmeester
en M. van Heeswijk-Kuster zitting in het college. Deze laatste
is nieuw in het college en volgt F. de Kok op die inmiddels gekozen is om de pensioengerechtigden te vertegenwoordigen.
De drie werknemersleden in het college zijn E. Gryson,
H. Lukkezen en W. Reinartz.
Informatie over het CvB is hier te vinden op de PDN-website.

