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

Nieuwsbrief juni 2019
Hallo ,
Wij hebben pensioennieuws voor jou.

Pensioenakkoord. Meer vragen dan antwoorden
Je hebt het nieuws al in de media opgevangen. Dinsdag 4 juni bereikten het kabinet
en de sociale partners een principe-akkoord over het toekomstige pensioenstelsel.
Ook de linkse oppositiepartijen Groen Links en PvdA staan achter dit akkoord.
Daarnaast hebben de leden van de vakbonden zich via een adviserend referendum
uitgesproken over het akkoord. De meerderheid stemde voor.

Klik hier voor het hele artikel

Het is bijna UPO-tijd
Vanaf juli 2019 starten we 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 dit animatiefilmpje voor meer informatie over de inhoud en
mogelijkheden van het UPO. Ben je deelnemer aan de Nettopensioenregeling?
Dan ontvang je enkele weken na de verzending van de UPO’s over de basisregeling
het overzicht met betrekking tot de Nettopensioenregeling.
Binnenkort komt er ook een geactualiseerde versie van de pensioenplanner in ‘Mijn
PDN pensioen’ op de website van PDN beschikbaar. Zodra deze er is, plaatsen we
een nieuwsbericht.

Klik hier voor meer informatie over het UPO 2019

PDN investeert in groene projecten van de
Nederlandse overheid en de EBRD
Met investeringen in groene projecten van de Nederlandse overheid en de
Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, zet PDN stappen op het
gebied van duurzaamheid.
Groene lening Nederlandse Overheid
PDN heeft 36 miljoen belegd in een zogenoemde groene lening ‘Green Bond’ van
de Nederlandse overheid. Hiermee is PDN een van de relatief grootste
investeerders in deze eerste groene lening van de Nederlandse overheid.
Nederland is hiermee ook het eerste land met de allerhoogste kredietkwaliteit (AAA)
dat een groene lening uitgeeft. De opbrengsten van deze lening worden gebruikt om
maatregelen en projecten te financieren die CO2 uitstoot verminderen en bijdragen
aan de klimaatdoelstellingen van de overheid.

Klik hier voor het hele artikel

Een dikke dankjewel
We zijn erg blij met de vele ingevulde vragenlijsten die wij ontvingen. We stuurden
een deelnemersonderzoek uit naar alle deelnemers die pensioen opbouwen en
alle deelnemers die pensioen ontvangen van PDN. En óf ze graag hun mening
wilden geven. In korte tijd ontvingen we al het minimaal aantal benodigde
formulieren en uiteindelijk gingen we daar ver overheen.
Een dikke dankjewel voor iedereen die de tijd heeft genomen om de vragenlijst in te
vullen. Op dit moment worden alle resultaten verwerkt. Daarna zal de informatie uit
de vragenlijsten gebruikt worden om de pensioencommunicatie van PDN verder te
verbeteren.
Binnenkort volgt meer informatie hierover.

Heb jij al gestemd?
Bergen met stembiljetten hebben we inmiddels al ontvangen. Bouw jij pensioen op
bij PDN of ontvang je pensioen van PDN en heb je nog niet gestemd? Kies dan
jouw vertegenwoordiger in het Verantwoordingsorgaan (VO) en breng je stem uit.
Dat is belangrijk want jouw stem bepaalt mede door wie je wordt vertegenwoordigd
in het VO.
Er zijn verkiezingen voor de vertegenwoordigers namens de werknemers én
namens de pensioengerechtigden. Als je mag stemmen, heb je op je thuisadres de
voor jou bestemde verkiezingskrant en een stembiljet ontvangen.
Uiterlijk 28 juni moeten alle stembiljetten bij PDN binnen zijn. Op 2 juli worden alle
stemmen geteld. Kort daarna maken we bekend wie de nieuwe vertegenwoordigers
in het VO zijn. We houden je op de hoogte.

Wat deed PDN in 2018?
In een paar minuten weten wat we in het afgelopen jaar allemaal hebben gedaan bij
PDN? Dat kan. We hebben 2018 voor je in beeld gebracht. Bezoek www.pdnjaarbericht.nl of ga via onze website: https://www.pdnpensioen.nl naar Downloads >
Jaarverslag/jaarbericht.
In dit jaarbericht laten we de ontwikkelingen en resultaten van PDN in het afgelopen
jaar zien. Je vindt er informatie over de financiële situatie, communicatie,
beleggingen en allerlei andere pensioenzaken. Het jaarbericht is een verkorte
versie van het jaarverslag, dat je ook op de website kunt vinden.

Geef jij graag je mening over communicatie?
Word dan lid van het communicatiepanel van PDN. Je kunt dan je mening geven
over nieuwe communicatiemiddelen of bepaalde communicatie-uitingen van het
pensioenfonds.
Het is belangrijk om een zo breed mogelijke doelgroep vertegenwoordigd te
hebben in dit communicatiepanel. Daarom zoeken we nog nieuwe leden. Vooral in
de leeftijdsgroep jonger dan 45 jaar.
Heb jij een mening over de communicatie van PDN? Die willen we graag horen.
Meld je aan voor het communicatiepanel van PDN. We vragen je dan twee keer per
jaar wat je van een bepaalde communicatie-uiting of communicatietool vindt,
bijvoorbeeld een brief, brochure of onze website. Meer informatie opvragen of
aanmelden kan door een mail te sturen naar Karin Grannetia
(karin.grannetia@dsm.com) of Yvonne Jennekens (yvonne.jennekens@dsm.com).

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.

