Als dit bericht niet goed weergegeven wordt, klik hier om het online te bekijken.

Nieuwsbrief juni 2018
Hallo ,
Wij hebben pensioennieuws voor jou.

Jaarbericht 2017
Het Jaarbericht 2017 van PDN is verschenen en is te downloaden of online te
bekijken.
Je kunt het jaarbericht vinden via www.pdn-jaarbericht.nl of via onze website
https://www.pdnpensioen.nl/ onder Downloads > Jaarverslag/jaarbericht.

Klik hier voor meer informatie

Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2018
Ben je een actieve deelnemer, pensioengerechtigd of gewezen deelnemer (slaper)
van PDN? We zijn begonnen met het verzenden van de UPO’s. Je ontvangt je UPO
in je digitale brievenbus in ‘Mijn PDN pensioen’ of op papier op je huisadres (als je
hebt aangegeven dat je geen gebruik wilt maken van PDN-post digitaal). Omdat we
niet alle UPO’s in een keer kunnen versturen, starten we met de gepensioneerden.
De verzending van de UPO’s loopt tot en met september. Bekijk ook het
animatiefilmpje voor meer informatie over de inhoud en mogelijkheden van het
UPO.

Bekijk hier de animatie

Pensioenplanner PDN vernieuwd
Planning van je pensioen: gewoon doen! Ben je een actieve of gewezen
deelnemer? In ‘Mijn PDN pensioen’ op de PDN website is de nieuwe versie van de
pensioenplanner beschikbaar met recentere gegevens. Je kunt de planner
gebruiken als je pensioen per 1 januari 2017 is omgerekend naar 67 jaar.
De keuzemogelijkheden in de planner voor de basisregeling zijn niet gewijzigd. Zo
blijft het bijvoorbeeld mogelijk om door middel van de zogenoemde ‘hoog/laag
constructie’ het eigen AOW-gat of dat van een partner te vullen. De wettelijke AOW
leeftijd is vanaf 1 januari 2018 maximaal 67 jaar en 3 maanden. Het blijft verder ook
mogelijk om deeltijdpensioen, eerder met pensioen gaan en uitruil van
partnerpensioen te simuleren.
Deeltijdpensioen is reglementair alleen mogelijk voor actieve deelnemers.

Login Mijn PDN pensioen

Geen wijzigingen in beleggingsbeleid
Eén van de aandachtsgebieden van de Commissie Beleggingen en Financieel Risicomanagement (CBFR)
van PDN is om de marktontwikkelingen nauwlettend te volgen en te beoordelen of er wijzigingen in het
beleggingsbeleid plaats moeten vinden.
Na een zorgvuldig onderzoek heeft de CBFR het bestuur geadviseerd om niets te veranderen in het
beleggingsbeleid.

Klik hier voor meer informatie

Pensioenreis
Komt je pensioendatum dichtbij?
Dan ben je vast benieuwd of je straks voldoende pensioen hebt. Ontdek tijdens een
pensioenreis hoe je dit kunt checken.

Ga mee op reis en klik hier

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.

