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 Nieuwsbrief januari 2020 

 

 

Hallo  ,
Wij hebben pensioennieuws voor jou.

 

 

 

 Verkiezingen voor het bestuur van PDN  

 In maart 2020 zijn er verkiezingen voor 2 plaatsen in het bestuur van PDN. 2
bestuursleden namens pensioengerechtigden treden in juli 2020 af. Daarom
vinden er verkiezingen plaats voor nieuwe bestuursleden namens de
pensioengerechtigden. Bestuurslid zijn, vereist dat je veel pensioenkennis hebt en
tijd vrijmaakt om de rol als bestuurslid in te vullen. Een ruime periode voor het
opdoen van die kennis is dan ook geen luxe. We nemen daar graag de tijd voor. Dat
betekent dat de nieuwe leden die gekozen worden de mogelijkheid hebben om
eerst aspirant-lid van het bestuur te worden. Na hun verkiezing starten ze met een
gerichte opleiding voor de in te vullen positie. Wanneer ze voldoen aan de minimum
eisen voor toetreding tot het bestuur, worden ze aangemeld bij De Nederlandsche
Bank voor een toetsing. Na instemming van de bank en op zijn vroegst op 1 juli
2020 start de periode van vier jaar van hun bestuurslidmaatschap.
 
Kandidaten voor het bestuur
Alle pensioengerechtigden die op 1 juli 2020 een pensioen ontvangen van PDN
konden zich kandidaat stellen tot 17 januari 2020. De verkiezingscommissie is erg
blij met het aantal aanmeldingen. 12 pensioengerechtigden hebben zich kandidaat
gesteld. Een selectiecommissie en de Raad van Toezicht toetsen de geschiktheid
van de kandidaten. Vervolgens wordt er een kandidatenlijst samengesteld.
 
Stemmen
Vanaf eind maart mag er gestemd worden. Alle pensioengerechtigden die mogen
stemmen ontvangen dan informatie over de kandidaten op de kieslijst en een
papieren stembiljet en/of inlogcodes om digitaal te stemmen.

 

 
 Geen pensioenverlaging of -verhoging in 2020  

 Grote kans dat je het al las op de website van PDN. Het bestuur besloot in de
vergadering van eind november dat de pensioenen bij PDN in 2020 niet verlaagd
worden.

De beleidsdekkingsgraad bedroeg aan het eind van december 102,3%. De
beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf
maanden. Het bestuur kan pas besluiten om de pensioenen te verhogen als de
beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is.
Voor meer informatie over de ontwikkeling van de dekkingsgraden, klik op
onderstaande button.

 

 
  Ontwikkeling van de dekkingsgraden  

 

https://newsletter.dsm.com/x/?S7Y1Mjf8n2traGpoYvC.yNYQAAA97&Z=-139597349&X
http://www.pdnpensioen.nl/home/v/lang/nl#p0
https://www.pdnpensioen.nl/Sites/AlgPDN/documents/Documenten/Dekkingsgraad/NL/PDNcommdgr201912_NL.pdf
https://www.pdnpensioen.nl/contact/v/lang/nl
http://www.pdnpensioen.nl/contact/v/lang/nl


 Nieuwe ‘Mijn PDN pensioen’-omgeving  

 De ‘Mijn PDN pensioen’-omgeving waarin je je eigen documenten en informatie
kunt vinden, wordt vernieuwd. Dat is hard nodig. De technische levensduur van de
huidige omgeving is ten einde. Op de achtergrond werken we al een aantal
maanden aan een nieuwe omgeving. In die nieuwe omgeving kun je als deelnemer
zelf veel makkelijker gegevens aanpassen zoals je e-mailadres en je
bankgegevens. De pensioenplanner is overzichtelijker en eenvoudiger in te vullen
en ook de inbox met je documenten ziet er beter uit. Dat zijn slechts een paar
aanpassingen die al een tijdje op ons wensenlijstje stonden.

Ook de website krijgt een update en zal er iets anders uitzien. Er zijn nog veel meer
verbeteringen. Welke dat zijn kun je over een aantal maanden zelf ervaren als je voor
het eerst inlogt in de vernieuwde ‘Mijn PDN pensioen’-omgeving. Natuurlijk hoor je
nog van ons wanneer de nieuwe omgeving live gaat.

 

 
 Resultaten onderzoek naar zekerheid en risico’s  

 In november 2019 werd door Motivaction een online onderzoek gehouden dat ging
over zekerheid en risico’s rondom pensioen.
921 actieve deelnemers (18%), 758 voormalige deelnemers
(15%) en 1.633 gepensioneerden (31%) van PDN deden mee aan het onderzoek.
De medewerking aan dit onderzoek is hoog, in vergelijking met onderzoeken bij
andere pensioenfondsen. Een dikke dankjewel voor iedereen die de tijd nam om
het onderzoek in te vullen.

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt bij het opstellen van de nieuwe
pensioenovereenkomst en als voorbereiding op het pensioenakkoord.
Graag delen we enkele resultaten en conclusies uit het onderzoek.

 

 
  Klik hier voor resultaten onderzoek  

 

 Inhoudingen op pensioenuitkering  

 Als je een pensioenuitkering ontvangt, zul je vanaf januari 2020 waarschijnlijk een
ander bedrag ontvangen dan in december 2019.

Dat komt door de jaarlijkse wijzigingen in de wettelijke regels die van invloed zijn op
de inhoudingen op de pensioenuitkering.

 

 
  Lees hier wat er wijzigt  

 

  
 

 
 

 

 

Je ontvangt dit bericht omdat je een contactpersoon bent van Pensioenfonds DSM Nederland. Indien je
in de toekomst geen communicatie meer wilt ontvangen via dit kanaal, klik hier om je af te melden.

 

 

https://pdn.kenjepensioen.nl/login?rl=/
https://pdn.kenjepensioen.nl/login?rl=/
https://www.pdnpensioen.nl/overons/publicaties/nieuws/v/lang/nl/article/4677
https://www.pdnpensioen.nl/Sites/AlgPDN/documents/Documenten/Nieuwsbrieven/NL/PDN%20NL%20Nieuwsbrief%20januari%202020.pdf
https://dsm.webpower.eu/%7B%7B%20link.plugin.unsubscribe%20%7D%7D

