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Toeslagverlening bij PDN 

PDN probeert ieder jaar het pensioen van pensioengerechtigden en  gewezen deelnemers te verhogen met de prijsontwikkeling 
en het opgebouwde pensioen van de deelnemers met de loonontwikkeling. De pensioenen en opgebouwde pensioenen zijn de 
laatste jaren niet verhoogd. In onderstaande tabel zijn de achterstanden in toeslagverlening aangegeven. 

De totale achterstand in de toeslagverlening is voor pensioengerechtigden en gewezen deelnemers opgelopen tot 17,42% en 
voor deelnemers tot 17,74%. Als de financiële situatie bij PDN verbetert, kan het bestuur besluiten niet verleende toeslagen uit 
eerdere jaren in te halen. In onderstaand schema vindt u een overzicht van verleende en niet verleende toeslagen in de afgelopen 
jaren. Het eerstvolgende moment dat het bestuur toeslag-verlening weer aan de orde zal stellen, is per 1 januari 2021. 
  
De opgelopen achterstand heeft de koopkracht van de pensioenen en het opgebouwd pensioen aangetast. De komende jaren 
blijft de kans op toeslagverlening klein als gevolg van de wettelijke regels en de buffers die worden vereist. Voordat 
toeslagverlening weer mogelijk wordt, zal eerst de financiële situatie van PDN, uitgedrukt in de dekkingsgraad, moeten 
verbeteren. 

Toeslagen 

In 
(jaar) 

Over 
(jaar) 

Pensioengerechtigden en gewezen 
deelnemers 

Prijsstijging 
(CBS – 
prijs- 
indexcijfer 
‘CPI niet 
afgeleid’)*** 

Deelnemers 

% toeslag 
(indexatie) 

Prijsstijging 
CPI afgeleid 
(basis voor 
toeslagver- 
lening PDN) 

Niet 
verleende 
toeslagen 

% toeslag 
(indexatie) 

Algemene 
loons- 
verhoging DSM 
(basis voor 
toeslag-
verlening PDN) 

Niet 
verleende toeslagen 

2020 2019 0,00% 1,73% 1,73% 2,72% 0,00% 3,00% 3,00% 

2019 2018 0,00% 1,68% 1,68% 2,10% 0,00% 3,00% 3,00% 

2018 2017 0,00% 1,34% 1,34% 1,33% 0,00% 2,00% 2,00% 

2017 2016 0,00% 0,36% 0,36% 0,42% 0,00% 0,00% 0,00% 

2016 2015 0,00% 0,41% 0,41% 0,63% 0,00% 3,00% 3,02%** 

2015 2014 0,00% 0,75% 0,75% 1,05% 0,00% 1,50% 1,50% 

2014 2013 0,00% 0,90% 0,90% 1,56% 0,00% 1,00% 1,00% 

2013 2012 0,00% 2,03% 2,03% 2,91% 0,00% 2,00% 2,00% 

2012 2011 0,00% 2,74% 2,74% 2,94% 0,00% 1,00% 1,00% 

2011 
2011         

3,53% 
1,50% 0,00% 

2010 0,69% 1,90% 1,21% 1,97% 2,00% 

2010 
2009   0,69% 0,69% 0,82% 

3,50% 
(of 2,00%*) 

0,00% 
- 3,50% 

(of -2,00%*) 
(inhaal) 

2007 1,00% 1,91% 0,91% 2,03%       

2009 2008 0,00% 1,44% 1,44% 1,93% 0,00% 
3,50% 

(of 2,00%*) 

3,50% 
(of 2,00%*) 

  

Achterstand niet verleende toeslagen 16,19% Achterstand niet verleende toeslagen 16,52% 

Achterstand niet verleende toeslagen 
(incl. indexatie over indexatie) 

17,42% 
Achterstand niet verleende toeslagen 
(incl. indexatie over indexatie) 

17,74% 

  
*  De toeslag van 2,00% gold voor DSM Executive Services B.V. 
** De loonsverhogingen zijn op verschillende momenten in het jaar ingegaan, daardoor zijn de percentages hier een fractie hoger 

dan de toegekende algemene loonsverhoging. 
***  Deze cijfers worden niet gebruikt voor PDN maar moeten op verzoek van de Autoriteit Financiële Markten vermeld worden. 
  
PDN betaalt de toekomstige verhogingen van de pensioenen en opgebouwde pensioenen uit beleggingsrendement. Je hebt als 
deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde door deze verhogingen en de verwachting voor de komende jaren niet 
meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. 
 
Meer informatie over de toeslagverlening is te vinden in het basispensioenreglement van PDN op de website. 

  


