september 2009

Nieuwsbrief
Neem abonnement
op de nieuwsbrief van PDN
Dit is de eerste nieuwsbrief van Pensioenfonds DSM Nederland
(PDN). Deze eerste keer verschijnt de nieuwsbrief op papier. Dat is
om iedere medewerker van DSM kennis te laten maken met de
nieuwsbrief. Wie in het vervolg de nieuwsbrief wil ontvangen, kan
zich daarvoor aanmelden op de website van PDN
(www.pdnpensioen.nl). Na aanmelding worden volgende nieuwsbrieven digitaal gestuurd naar het opgegeven email-adres.
De nieuwsbrief van PDN geeft de deelnemers en pensioengerechtigden informatie over de pensioenen van PDN, over PDN zelf of
over andere zaken uit pensioenland die het weten waard zijn. De
nieuwsbrief van PDN zal enkele keren per jaar verschijnen.

Jos Schneiders:
“Het gevaar is nog niet geweken”
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In een uitgebreid en openhartig interview geeft Jos Schneiders, de
voorzitter van pensioenfonds DSM Nederland, zijn mening over de
toestand bij het fonds. Het interview is te lezen op de website van
PDN.
“Nee, we zijn nog niet uit de problemen”, vertelt Schneiders, “ook al
lijkt het de laatste tijd de goede kant op te gaan.” De voorzitter van
PDN legt uit wat er in het herstelplan staat, dat PDN eerder dit jaar
opstelde. Deze zomer heeft De Nederlandsche Bank het plan
goedgekeurd. Het plan heeft gevolgen voor deelnemers en gepensioneerden. In het voorjaar is iedereen daarover geïnformeerd.
Schneiders legt uit dat de gevolgen kunnen meevallen, maar wijst
ook op het risico dat er nieuwe, misschien wel verdergaande,
maatregelen nodig kunnen zijn als de economie opnieuw een
zware terugval zou vertonen.
Lees het interview met Jos Schneiders op www.pdnpensioen.nl

Wat is partnerpensioen
ook alweer?
Een op de drie Nederlanders
tussen 21 en 65 jaar weet niet
wat partnerpensioen is. Dat
bleek onlangs bij een onderzoek dat TNS Nipo uitvoerde
in opdracht van
Pensioenkijker.nl.
Partnerpensioen is het pensioen dat na overlijden van de
deelnemer wordt uitgekeerd
aan de partner. Veel mensen
(12 %) denken dat partnerpensioen het pensioen is
dat naast het ouderdomspensioen van de deelnemer wordt
uitbetaald. Deze groep heeft
dus een veel te hoge verwachting van het te ontvangen
pensioen.

Contact

Bij vragen over uw pensioen kunt
u terecht op: www.pdnpensioen.nl
of bij onze Pension Desk:
tel. 045-5788100,
email: info.PDN@dsm.com.

Waardeoverdrachten
in juli hervat
In juli heeft PDN het uitvoeren
van waardeoverdrachten hervat. Eerder dit jaar was het afhandelen van waardeoverdrachten stopgezet. De reden
hiervoor was dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds
onder de 100% was komen te
liggen.
Bij waardeoverdracht worden
pensioenrechten overgeheveld
van het ene pensioenfonds
naar het andere. Werknemers
die bij DSM komen werken en
eerder pensioen hebben opgebouwd bij een ander fonds hebben te maken met waardeoverdracht. Dat geldt ook voor
DSM’ers die bij een andere
werkgever gaan werken.
Niet alle waardeoverdrachten
kunnen nu worden afgehandeld. Het andere fonds waar
pensioenrechten vandaan komen of waar de pensioenrechten naar toe gaan, moet ook
een dekkingsgraad van 100%
hebben. Dat is (nog) niet bij alle
pensioenfondsen het geval.

Wordt lid van de klankbordgroep!
PDN laat enkele keren per jaar zijn eigen communicatie toetsen
door een zogenoemde klankbordgroep. Dat is een groep mensen
die een oordeel geeft over de begrijpelijkheid van een brochure,
de opzet van de website of de leesbaarheid van het jaarbericht.
Meestal gebeurt die raadpleging via internet. De leden van de
klankbordgroep ontvangen dan een aantal vragen. Soms komt de
groep ook bij elkaar om te praten over de communicatiemiddelen
van PDN. Zo probeert het pensioenfonds de voor veel mensen
toch vaak saaie, pensioeninformatie zo helder mogelijk te maken
voor alle deelnemers. De leden zijn deelnemers, ge(pre)
pensioneerden of zogenoemde slapers.
Wilt u ook meepraten en meedenken over de pensioencommunicatie bij PDN geef u dan op als lid van de klankbordgroep.
Speciale pensioenkennis is niet nodig. Het kost niet veel tijd en u
helpt mee om pensioenen voor iedereen begrijpelijker te maken.
Meldt u aan bij de communicatiemanager van PDN,
Harry Coerver (harry.coerver@dsm.com). Stuur een email met
naam en telefoonnummer en u hoort van PDN.

Twee vragen over pensioen
Ik ga scheiden. Welke gevolgen heeft dat voor mijn
pensioen?
Het uit elkaar gaan heeft meestal grote gevolgen voor uw
pensioen. De tijdens de huwelijkse periode opgebouwde pensioenrechten moeten bij echtscheiding tussen u en uw partner
verdeeld worden. Dit geldt niet als in een echtscheidingsconvenant of bij huwelijkse voorwaarden anders is overeengekomen.
De verdeling van het ouderdomspensioen en het prepensioensaldo is geregeld in de Wet Verevening Pensioenrechten
bij Scheiding (WVPS). Het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens de huwelijkse of samenlevingsperiode, wordt
verdeeld: 50% is voor de deelnemer en 50% voor de expartner. Ook het prepensioensaldo wordt in tweeën gesplitst.
De uitkering van de ex-partner gaat op hetzelfde moment in
als de uitkering van de deelnemer.
Ik ga samenwonen. Komt mijn partner in aanmerking
voor partnerpensioen?
Als u gaat samenwonen en dit vastlegt in een notariële akte,
moet u een kopie hiervan naar het pensioenfonds sturen.
Stuurt u geen kopie van de (notariële) akte naar het
pensioenfonds, dan is uw partner niet verzekerd voor het
partnerpensioen!
(Kijk voor meer vragen en antwoorden op de PDN-website: Over PDN > Vraag en
antwoord.)
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