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VERSLAG REGIONALE INFORMATIEVE BIJEENKOMSTEN 2013  
 

1. Opening door mevrouw Mieke van Wagenberg, voorzitter VDP, waarna korte 

uiteenzetting over het Financieel Toetsingskader. 

 

2. Presentatie m.b.t. het grote belang voor gepensioneerden om intensief 

betrokken te geraken bij de keuzes die gemaakt gaan worden bij de nieuwe 

Pensioenwet door de heer Wouter de Wijn, Commissie Communicatie. 

 

3. Vertoning van opgenomen interviews met: 

 de heer Harry Govers, CAO-onderhandelaar namens Synergo VHP en 

 de heer Henk van Rees, vakbondsbestuurder FNV Bondgenoten. 

In deze interviews verwoorden de heren hun standpunten ten aanzien van 

de nieuwe Pensioenwet en de keuzes die gemaakt moeten worden. 

  

4. Gelegenheid om vragen te stellen en te discussiëren met de panelleden: 

 

 De heer F. Bos uit Oegstgeest: 

Waarom kan de overheid ingrijpen in bestaande DSM contractverplichtingen met de 

gepensioneerden ? 

De regering is voornemens de pensioenwet te wijzigen. Vanuit belangen- en 

pensioenorganisaties is veel verzet gekomen tegen een voorstel voor een 

pensioenregeling (het zogenaamde reële contract) waarbij bestaande 

contracten vervangen zouden moeten worden door nieuwe contracten, ook 

voor gepensioneerden. Doorgaans kan een bestaand contract niet eenzijdig 

gewijzigd worden. Daarom heeft de regering tegelijkertijd voorgesteld de 

pensioenwet zo aan te passen dat dit wel mogelijk zou worden als zoiets bij 

CAO zou worden afgesproken (in nieuw artikel 19a en in artikel 83 van de 

pensioenwet)  

 

Het voorstel voor een reëel contract is van de baan. Echter de landelijke 

koepels van Gepensioneerden Verenigingen beoordelen nog of zij tegen de 

uitbreiding van deze artikelen moeten zijn, nu er voor de principiële 

aantasting van de juridische positie van de gepensioneerden geen reden meer 

is. 
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 De heer J. Hensgens uit Beek: 

In hoeverre hebben de huidige pensioenplannen invloed op reeds ingegane 

pensioenen? 

De pensioenplannen zijn nog niet definitief. Als de pensioenplannen in het 

parlement zijn behandeld dan gaan sociale partners bij DSM onderhandelen 

over een nieuwe pensioenregeling. Dan pas wordt duidelijk of de 

gepensioneerden iets gaan merken van de pensioenplannen. De kans is 

evenwel groot dat gepensioneerden iets zullen merken.  

In de onderhandelingen zullen afspraken gemaakt moeten worden over de 

ambitie (nominale uitkering, indexatie), over het risicoprofiel waarmee de 

ambitie waargemaakt kan worden (meer of minder beleggingsrisico) en over 

de premie (de kostprijs voor het inkopen van de nieuwe aanspraken). Ook zal 

in de onderhandelingen worden afgesproken hoe het fonds om moet gaan met 

tekorten. Snel of minder snel korten bijvoorbeeld. Als deze afspraken 

afwijken van de huidige werkwijze, dan zullen de gepensioneerden dit 

merken. 

 

 De heer P. van Geen, Sweikhuizen: 

Welk jaarlijks rendement moet PDN behalen om de pensioenen niet te hoeven korten, 

en welk rendement is nodig voor indexatie? 

In 2012 heeft PDN een rendement op het totale vermogen gemaakt van 14 %. 

Het gemiddelde rendement van de afgelopen 20 jaar was 8%.  

Het rendement is helaas niet het criterium om al of niet indexatie te kunnen 

geven. Dat is de hoogte van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is het 

Vermogen van het fonds op enig moment gedeeld door het Vereist Eigen 

Vermogen (het vermogen dat nodig is om alle verplichtingen te kunnen 

voldoen). Dat was eind 2012 103%. Blijft de dekkingsgraad onder 110% dan is 

er geen sprake van een (gedeeltelijke) indexatie.  

Het is vooral de rekenrente - waarmee de verplichtingen van het fonds 

uitgerekend moeten worden - die van invloed is op de dekkingsgraad en 

daarmee dus ook op de mogelijkheid om te kunnen indexeren.  

Bij een afdekking van 65 % van de rente (zoals op onze ALV van 2011 werd 

gepresenteerd) heeft 1% renteverschil een verschil in de dekkingsgraad van 12 

% tot gevolg. 

 

 De heer H. de Wit, Schiedam: 

Wat is het resultaat van de enquête die laatst gehouden is? 

De uitslag en de interpretatie van de enquête zijn bij ons nog niet bekend. 
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 De heer J. Knol, Voerendaal: 

Het zal toch niet zo zijn dat de opgelopen achterstand met betrekking tot de indexatie 

in 2014 wordt voortgezet. Gaarne uitleggen dekkingsgraad eind nov. 2013 en niveau 

verschil in punten wanneer dat in 2014 wel kan. 

Toelichting fonds/bestuur/toezichthouders: 

Of er aan het eind van het jaar geïndexeerd kan worden hangt af van de 

dekkingsgraad. Eind september was die ruim 106%. Dat is niet genoeg om te 

indexeren. Er is een indexatiestaffel afgesproken tussen sociale partners bij 

DSM.  

- Bij 110% dekkingsgraad mag gedacht worden aan een (gedeeltelijke) 

indexatie voor de deelnemers/actieven. 

- Bij 120% dekkingsgraad mag gedacht worden aan een (gedeeltelijke) 

indexatie voor de gepensioneerden. 

 

Zoals het er nu uitziet is niet te verwachten dat er in 2014 geïndexeerd kan 

worden.  
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