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Nieuwsbrief september 2017
Hallo ,
Wij hebben pensioennieuws voor jou.

Onderzoek Zegwaart Consultancy over
Nettopensioenregeling
Het bureau Zegwaart Consultancy onderzoekt in september en oktober wat de
wensen zijn van de deelnemers in de Nettopensioenregeling (NPR) bij een
eventuele aanpassing van die regeling. NPR is een pensioenregeling bovenop de
basisregeling voor deelnemers van PDN die een hoger salaris hebben dan
103.317 euro. Zij bouwen over het salarisdeel boven dat bedrag pensioen op in de
NPR. Onlangs is de wetgeving voor dat soort regelingen veranderd. Middels het
onderzoek van Zegwaart Consutancy wil het bestuur informatie ontvangen over hoe
de NPR-regeling aangepast moet worden.

Een dagje met pensioen
Wil jij een dagje met pensioen? Doe de test op detijdvanjeleven.nl! Geef antwoord
op vijf vragen en ontdek welk pensioentype je bent. Door mee te doen maak je kans
op een dagje met pensioen.

Doe hier de test

Maatschappelijk verantwoord beleggingsverslag
2016
Het bestuur van PDN licht in het Maatschappelijk verantwoord beleggingsverslag
2016 het beleggingsbeleid toe en legt verantwoording af over de belangrijkste
resultaten op het vlak van duurzaamheid in het jaar 2016. Het verslag bevat een
beschrijving van het beleidvormingsproces en de uitvoering daarvan.

Klik hier voor het verslag

Attesta de vitae vanaf 2018 via gemeente, politie
of notaris
Gepensioneerden van Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) die in het buitenland
wonen, moeten één keer per jaar een ‘attesta de vitae’ sturen naar het
pensioenfonds. Op die manier weet het pensioenfonds dat de gepensioneerde in
leven is en recht heeft op pensioen van PDN. Deze attesta de vitae kon tot nu toe
ondertekend worden door Nederlandse ambassades of consulaten in het
buitenland.
Dat gaat vanaf 1 januari 2018 veranderen. Dan kunnen gepensioneerden voor hun
attesta de vitae in het buitenland niet meer terecht bij ambassades of consulaten,
maar wel bij de plaatselijke gemeente, politie of notaris.

Informatiesessies vergroten inzicht in je eigen
pensioensituatie
Ieder jaar bezoeken honderden deelnemers van het pensioenfonds
informatiesessies om meer te weten te komen over hun eigen pensioen. Meer dan
honderd deelnemers laten zich in een individueel gesprek informeren over hun
pensioen. Daarbij zijn ook werknemers van ondernemingen die aan DSM gelieerd
zijn (joint ventures) en hun pensioen opbouwen bij PDN. De sessies geven je meer
inzicht in je eigen pensioensituatie en geven informatie over hoe je jezelf beter kunt
informeren over je eigen pensioen. Voor meer informatie over het bezoeken van een
informatiesessie klik op onderstaande button.
Pensioenplanner
Tijdens de sessies wordt informatie gegeven over de pensioenregeling en duidelijk
gemaakt waar je pensioeninformatie vindt als je vragen hebt over je eigen
pensioen. Belangrijk onderdeel van de sessie is de toelichting op het gebruik van
de pensioenplanner op de website van PDN. Na het inloggen met DigiD is daar te
zien wat je ongeveer aan pensioen bij PDN kunt verwachten. In de planner kun je
ook verschillende pensioensituaties simuleren.

Klik hier voor meer informatie

Indexatie en mogelijk korten van pensioenen en
pensioenopbouw
PDN streeft ernaar om de pensioenen ieder jaar te verhogen en mee te laten
groeien met de prijs- of loonstijging. Dit heet indexatie of toeslagverlening. Bij de
jaarlijkse besluitvorming hierover spelen de financiële positie van het fonds en de
wettelijke regels rondom toeslagverlening een grote rol. De financiële positie van
het pensioenfonds wordt uitgedrukt in de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is de
verhouding tussen het vermogen van een pensioenfonds en alle
pensioenverplichtingen.

Lees hier verder

Het Verantwoordingsorgaan kijkt het bestuur
van PDN op de vingers
Martin Aertsen is sinds een jaar voorzitter van het Verantwoordingsorgaan (VO) van
PDN. Dit orgaan, met vertegenwoordigers van deelnemers en gepensioneerden
van PDN en van de werkgever, kijkt het bestuur van het fonds op de vingers. In een
uitgebreid interview legt Martin Aertsen uit wat het VO zoal doet en wat het belang en
de betekenis is van dit orgaan.

Lees hier het hele interview

Bestuurslid Albert Akkerman overleden
Op woensdag 20 september jl. is bestuurslid Albert Akkerman overleden. Albert was
vanaf eind 2016 betrokken bij Pensioenfonds DSM Nederland en vanaf zijn
benoeming als bestuurslid begin 2017 heeft hij zich vol overgave op het besturen
van het fonds gestort. Belangen van alle deelnemers en het voeren van duidelijk
beleid waren voor hem speerpunten. Zelfs nadat Albert had vernomen dat hij ernstig
ziek was, bleef hij zich actief en gedreven inzetten voor ons fonds.
Met hem verliest PDN een markant persoon, scherp en alert, maar respectvol
tegelijktijd. Een deskundig, betrokken en menselijk bestuurder. Het bestuur van
PDN is Albert zeer dankbaar voor de betekenis die hij voor ons fonds heeft gehad.
Hij zal zeer gemist worden.

Je ontvangt dit bericht omdat je een contactpersoon bent van Pensioenfonds DSM Nederland. Indien je
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