Welkom
bij het
jaarbericht
PDN 2019
We hebben 2019 voor je in beeld gebracht. In dit jaarbericht laten we de belangrijkste ontwikkelingen
en cijfers bij PDN zien en zetten we de hoofdpunten op een rij. Wat heeft PDN met jouw pensioengeld
gedaan? Hoe ontwikkelde de dekkingsgraad zich en hoe zit het met de beleggingsresultaten. Wil je
goed op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij je eigen pensioenfonds, lees dan dit jaarbericht
(dit is de printversie).
Meer informatie over het jaar 2019 bij PDN is te lezen in het volledige jaarverslag of op de website
van PDN. Om geld en papier te besparen wordt ook ons jaarverslag online gepubliceerd. Je kunt het
jaarverslag vinden onder ‘downloads’ op de website van PDN: www.pdnpensioen.nl.
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2019 in kerncijfers
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Pensioenverplichtingen PDN

Pensioenvermogen PDN

Pensioenverplichtingen PDN eind 2018

6.494

MLN euro

Wijzigingen in pensioenverplichtingen in 2019

Uitkeringen aan pensioengerechtigden

-229

MLN euro

Nieuwe pensioenaanspraken
die deelnemers hebben opgebouwd

+106
%

MLN euro

Stijging van de
verplichtingen door een lagere rente

+898

MLN euro

Pensioenvermogen PDN eind 2018

6.818

Wijzigingen in pensioenvermogen in 2019

Uitkeringen aan pensioengerechtigden

-229

MLN euro

Pensioenverplichtingen PDN eind 2019

7.253

MLN euro

PDN DEKKINGSGRAAD 2019

104,0%

MLN euro

Ontvangen pensioenpremies

+99

MLN euro

Beleggingsresultaat

+855

Overige

-16

MLN euro

MLN euro

Overige

-2

MLN euro

Pensioenvermogen PDN eind 2019

7.541

MLN euro

De financiële positie
van PDN
De dekkingsgraad is een belangrijke maatstaf voor de financiële situatie van het pensioenfonds. De
dekkingsgraad geeft aan in hoeverre het pensioenvermogen op een bepaald moment toereikend is om
te voldoen aan alle toekomstige pensioenverplichtingen (met name de pensioenuitkeringen).
Behalve de dekkingsgraad moet een pensioenfonds ook een zogenoemde ‘beleidsdekkingsgraad’ berekenen. Die beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden. Aan de hand van de hoogte van de beleidsdekkingsgraad wordt bepaald of een pensioenfonds
moet korten op de opgebouwde pensioenen en ingegane pensioenen.

1,0 %

105,0 %

2019

7,0 %

104,0 %

109,3 %

2019

102,3 %

De dekkingsgraad van PDN liet in 2019 forse schommelingen zien. Dit werd veroorzaakt door de bewegingen van de rente. Eind 2019 bedroeg de dekkingsgraad 104,0%, wat slechts 1,0% lager is dan
de dekkingsgraad aan het begin van het jaar (105,0%). Behalve de dekkingsgraad moet een pensioenfonds ook een zogenoemde ‘beleidsdekkingsgraad’ berekenen. Die beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden. Eind 2019 was de beleidsdekkingsgraad 102,3%, wat 7,0% lager is dan aan het begin van het jaar (109,3%).
Aan de hand van de hoogte van de beleidsdekkingsgraad wordt bepaald of een pensioenfonds moet
korten op de opgebouwde pensioenen en ingegane pensioenen. Ook wordt op basis van de beleidsdekkingsgraad bepaald of een pensioenfonds zich in een tekort-situatie bevindt en een herstelplan
moet indienen bij de Nederlandsche Bank. In een herstelplan geeft een fonds aan op welke manier
het denkt een hogere dekkingsgraad te bereiken in de komende jaren. De beleidsdekkingsgraad is
bepalend voor het wel of niet verlenen van toeslag (indexeren).
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Vereiste dekkingsgraad

Minimaal vereiste dekkingsgraad

+ 0,0 %

1,2 %

119,3 %

2019

118,1 %

104,2 %

De vereiste dekkingsgraad geeft aan hoe hoog de
beleidsdekkingsgraad van PDN wettelijk moet
zijn. Als de beleidsdekkingsgraad onder de
vereiste dekkingsgraad komt, moet PDN een
herstelplan indienen.

PDN

2019

104,2 %

De minimaal vereiste dekkingsgraad geeft de absolute ondergrens aan. Als de beleidsdekkingsgraad van PDN hieronder komt, is er sprake van
een dekkingstekort. PDN heeft dan te weinig vermogen om de pensioenen in de toekomst uit te
kunnen betalen. Als de beleidsdekkingsgraad gedurende 5 jaar onder de minimaal vereiste dekkingsgraad blijft, moet PDN de (opgebouwde) pensioenen verlagen (korten).
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Op basis van de beleidsdekkingsgraad hoefde er in 2019 gelukkig niet gekort te worden maar kon er
helaas ook niet geïndexeerd worden. PDN probeert ieder jaar het pensioen van pensioengerechtigden
en het opgebouwde pensioen van 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. 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. Als de financiële situatie bij PDN verbetert, wordt toeslagverlening weer
mogelijk en kan het bestuur besluiten niet verleende toeslagen uit eerdere jaren in te halen. Ondanks
dat er in 2019 niet gekort hoefde te worden, blijft de kans op korten voor de jaren daarna aanwezig.
Als de dekkingsgraad eind 2020 lager uitvalt dan ongeveer 92%, kan het bestuur besluiten te korten
op de pensioenen en de opgebouwde pensioenaanspraken. Meer informatie over toeslagverlening is
te vinden op de website van PDN.

PDN
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Hoe we het geld beleggen
Om elke maand de pensioenen te kunnen uitkeren, zijn de pensioenpremies alléén niet voldoende.
Een pensioenfonds moet beleggen. Door te beleggen, boeken we winst. Dat is rendement. Beleggingen leveren op lange termijn meer rendement op dan een spaarrekening. Het rendement geeft aan
wat de belegging heeft opgebracht en wordt in een percentage uitgedrukt.

PDN heeft de beleggingen opgesplitst in een matching- en in een rendementsportefeuille.
Matchingportefeuille
De doelstelling van de matchingportefeuille is om een gunstig risico-/rendementsprofiel te realiseren
met obligaties met een hoge kredietwaardigheid. Hiermee wordt een hoge mate van zekerheid nagestreefd. Daarmee dekken we een deel van het renterisico af.
Rendementsportefeuille
De doelstelling van de rendementsportefeuille is om voldoende rendement te behalen om de toeslagambitie waar te maken. Door middel van actief beleid probeert PDN binnen de toegestane risicoruimte extra rendement na kosten te behalen of een lager risicoprofiel te realiseren.
Om minder risico te lopen, spreidt PDN de beleggingen over diverse categorieën.
Dit zijn bijvoorbeeld:

PDN
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• Inflation-linked bonds
Dit zijn leningen aan (met name) overheden, waarbij de rente- en aflossingen gekoppeld zijn aan de
inflatie. Dit betekent dat je gecompenseerd wordt voor gerealiseerde inflaties en dat daarmee een
reëel rendement vastgelegd wordt.
• Investment grade credits
Dit zijn leningen aan bedrijven met een goede kredietwaardigheid. De looptijd van deze leningen is
over het algemeen relatief kort (4-5 jaar). Vanwege de goede kredietwaardigheid is de kans dat de
leningen inclusief rente terugbetaald worden zeer hoog en het risico laag.
• Obligaties en leningen (vastrentende waarden)
Hierbij wordt wereldwijd geld uitgeleend aan overheden en bedrijven. Het rendement (de zogenaamde
rentevergoeding) is over het algemeen stabiel. Daarnaast belegt PDN ook in Nederlandse particuliere
hypotheken.
• Aandelen
Hiermee wordt wereldwijd een belang genomen in het kapitaal van een onderneming. Er valt op langere termijn een hoger rendement te verwachten dan op obligaties, maar het risico is relatief groot.
• Alternatieve beleggingen
Dit is een beleggingscategorie waarvan een aantrekkelijk rendement wordt verwacht op de middellange termijn. Met de beleggingen binnen deze deelportefeuille wordt daarom gestreefd naar een
aantrekkelijk rendement zonder afhankelijk te zijn van zogenaamde benchmarks (marktindices, zoals
de AEX). Het gaat hier bijvoorbeeld om beleggingen in microfinanciering, infrastructuur en commodities.
• Onroerend goed
In onroerend goed kan op twee manieren belegd worden: direct (huizen, winkels en kantoren) en indirect (aandelen in onroerend goedfondsen). PDN belegt wereldwijd alleen in indirect onroerend goed.
• Valuta overlay
De bovenstaande beleggingen vinden plaats in verschillende valuta. Omdat de valuta in waarde kunnen stijgen of dalen ten opzichte van de euro, bestaat het rendement van de internationaal gespreide
portefeuille voor een gedeelte uit valutarendementen. Om de invloed van valuta’s op het rendement
in euro’s van het fonds te beperken, wordt gebruik gemaakt van valuta overlay. Hierbij dekt het fonds
zich af tegen valutabewegingen.
• Rente overlay
De rentegevoeligheid van de pensioenverplichtingen wijkt af van de beleggingen. Hierdoor wordt er
renterisico gelopen. Om dit risico te beperken wordt een gedeelte van het renterisico afgedekt. Hiertoe wordt belegd in vastrentende waarden en worden derivaten ingezet. De rente overlay bepaalt
mede een deel van het fondsrendement.

Impact investments
PDN maakt gebruik van zogenaamde Impact Investments (doelinvesteringen) om zowel een aantrekkelijk financieel rendement te behalen als maatschappelijke doelen te realiseren. De 17 ‘sustainable
development goals’ van de Verenigde Naties (duurzame ontwikkeldoelstellingen) vormen het raamwerk bij het doen van deze investeringen.
Het volledige overzicht van de bedrijven waarin PDN belegt is te vinden op de website van PDN.

PDN
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Beleggingsrendement (in %)

2019

2018

Totaal portefeuille (excl. PPS)

12,7%

-1,8%

7,3%

0,6%

20,2%

-5,2%

Matching portefeuille
Rendementsportefeuille

Van een negatief rendement hoef je niet te schrikken. PDN belegt met een lange horizon. Schommelingen worden, naar verwachting, over
de jaren gecompenseerd.

PDN
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Enkele communicatiemiddelen in cijfers
www.pdnpensioen.nl

Aantal bezoeken
Aantal bezoeken per dag (gem)

PDN Magazine

56.927
156

2 edities: april en oktober

oplage
20.000

4.601
2 65%

Totaal verstuurde e-cards

137

Digitale nieuwsbrief

Aantal abonnees
Verstuurd Geopend

Mijn PDN Pensioen
Aantal gebruikers
Aantal bezoeken
Aantal bezoeken per dag
Aantal gebruikers Post-Digitaal
Oordeel
Oordeel NL planner, actieven
Oordeel Mijn PDN Pensioen, actieven
Oordeel Mijn PDN Pensioen, niet-actieven

PDN
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74.443
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Pensioenreizen
Q1 Pensioenreis In dienst
46 verstuurd, aantal bezoeken 43
Q2 Pensioenreis 60-jarigen
362 verstuurd, aantal bezoeken 81
Q3 Pensioenreis In dienst
99 verstuurd, aantal bezoeken 47
Q4 Pensioenreis Nabestaandenpensioen
5.116 verstuurd, aantal bezoeken 723

Eerstelijnsvragen

Tweedelijnsvragen

2.212

746
Tijdig beantwoord

Tijdig beantwoord

99,3 %

94,2 %

Dit zijn vragen die binnen drie werkdagen
beantwoord kunnen en moeten worden.

Deze vragen zijn complexer en moeten binnen
tien werkdagen beantwoord worden.

Waardering Eerstelijnsvragen: 8,1

Waardering Tweedelijnsvragen: 8,0

Waardering
Toekennen van ouderdomspensioen
Toekennen van partnerpensioen
Waardeoverdracht
171 persoonlijke gesprekken

PDN
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Wat vindt het
verantwoordingsorgaan?
Het verantwoordingsorgaan (VO) heeft als taak om een oordeel te geven over het handelen van het
bestuur en om over een aantal belangrijke zaken te adviseren. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit
acht leden.

In 2019 waren dat:
• Twee leden aangewezen door DSM Nederland: Henk Bosch (plv voorzitter) en Ruud van Ool.
• Twee leden gekozen uit en door werknemers: Marc Silvertand en Henk Lukkezen.
• Vier leden gekozen uit en door de pensioengerechtigden: Martin Aertsen (voorzitter), Dirk van den
Bos, John van Engelen en Harry Govers.
Om de continuïteit in het VO te bewaren, heeft het VO, gesteund door het bestuur, in 2018 besloten tot
het vervroegen van de verkiezingen voor de VO-leden namens werknemers en pensioengerechtigden.
Dit om een aspirant-periode voor de nieuwgekozen leden mogelijk te maken. In 2019 vonden de vervroegde verkiezingen plaats, waardoor drie leden zijn benoemd tot aspirant-lid van het verantwoordingsorgaan en per 1 juli 2020 als lid.

Aspirant-leden
• Peter Pasmans, namens de werknemers
• Wil Beckers, namens de pensioengerechtigden
• Etha van de Wiel, namens de pensioengerechtigden

Het oordeel van het VO over 2019
Het VO constateert dat de aanbevelingen over 2018 en de speerpunten voor 2019 zoals benoemd in
het VO-verslag over 2018 in het lopend jaar in belangrijke mate zijn uitgevoerd. Een aantal punten zijn
nog niet opgepakt dan wel gerealiseerd en zijn zo nodig opnieuw meegenomen in de aanbevelingen
over 2019.

Samenvattend oordeel
Het VO is van oordeel dat het bestuur in het algemeen een goed beleid heeft gevoerd en op een evenwichtige wijze gehandeld heeft in het belang van belanghebbenden. Op- en aanmerkingen die het VO
heeft gemaakt zijn in het algemeen door het bestuur op adequate wijze meegenomen in de besluitvorming.

PDN
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Aanbevelingen over 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Op een aantal gebieden is er volgens het VO ruimte voor verbetering:
Ontwikkel een concreet actieplan om de successieplanning daadwerkelijk goed te kunnen realiseren.
Evalueer de in 2019 ingevoerde bestuurlijke commissiestructuur.
Breng bestuursondersteuning op sterkte.
Benchmark DPS in 2020.
Evalueer het paritair bestuursmodel in 2020.
Evalueer de resultaten van het risicobereidheidsonderzoek en definieer acties die de effectiviteit van
de communicatie kunnen verbeteren.
Heroverweeg in dit kader het besluit om geen informatiebijeenkomsten te organiseren.
Rapporteer in het duurzaamheidsverslag de voortgang op het gebied van MVO inclusief het carbon-reductie target.
Update de policy beliefs met harde criteria als het gaat om “solidariteitsbijdragen” tussen groepen
van belanghebbenden.
Werk deze criteria uit op basis van strikte evenwichtigheid tussen het beschermen van reeds opgebouwde rechten versus het toekennen van nieuwe rechten. Met harde grenzen voor het fonds met betrekking tot kostendekkende premie en toegestane opbouwpercentages voor nieuwe rechten. Communiceer deze criteria als harde grenzen aan sociale partners.

Speerpunten 2020
Het VO heeft een aantal speerpunten bepaald waarop zij zich in 2020 focussen:
• Volstrekte evenwichtigheid tussen vestiging nieuwe rechten versus bescherming opgebouwde rechten
• Externe benchmarking van de pensioenuitvoeringsorganisatie DPS
• Op sterkte brengen van bestuursondersteuning
• Evaluatie paritair bestuursmodel
• Verbeteren effectiviteit communicatie in het bijzonder jongeren
• Proactieve communicatie inzake ontwikkelingen m.b.t. nieuwe pensioenovereenkomst en nieuw landelijk pensioenstelsel
• Het volgen van de door het bestuur te realiseren verbeterslag in 2020 naar aanleiding van het DNB
on-side beleggingsonderzoek m.b.t. beleggingen in 2019.

PDN

13

J A A R B E R I C H T 2019

Het verantwoordingsorgaan

M A RT I N A E RT S E N

D I R K VA N D E N B O S

J O H N VA N E N G E L E N

H A R RY G O V E R S

Voorzitter. Gekozen uit en door
pensioengerechtigden

Gekozen uit en door
pensioengerechtigden

Gekozen uit en door
pensioengerechtigden

Gekozen uit en door
pensioengerechtigden

M A R C S I LV E RTA N D

HENK LUKKEZEN

HENK BOSCH

RU U D VA N O O L

Gekozen uit en door werknemers

Gekozen uit en door werknemers

Aangewezen door DSM Nederland

Aangewezen door DSM Nederland

P E T E R PA S M A N S

WIL BECKERS

E T H A VA N D E W I E L

Aspirant-lid

Aspirant-lid

Aspirant-lid

PDN
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De conclusie van de
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het bestuur van PDN en beoordeelt het functioneren van
het bestuur en de processen die het bestuur gebruikt. De RvT bestaat uit drie leden.

De samenstelling van de Raad van Toezicht

MILA
HOEKSTRA

JAC
KRAGT

MARGREET
THEUNISSEN

Voorzitter

De RvT volgt bij het uitvoeren van zijn taak de toezichtcode van de Vereniging Intern Toezichthouders
Pensioensector. De RvT heeft in overleg met het bestuur voor 2019 een aantal specifieke speerpunten
geformuleerd waarop de RvT zich in zijn toezicht richt.
De RvT heeft mede in dat kader in dit verslagjaar in het bijzonder aandacht geschonken aan:
1. Verhogen en borgen bestuurlijke kwaliteit bestuur mede door:
a. Continueren Boardroom Dynamics-sessies bestuur onder externe begeleiding
b. Implementatie IORP II-eisen volgens bestuurlijke besluitvorming inclusief benoeming sleutelfunctionarissen en update geschiktheidsplan
c. Tijdige benoeming geschikte bestuursleden in aankomende vacatures
d. Plan van aanpak succession planning bestuur middellange termijn
e. Plan permanente educatie voor bestuur, individueel en collectief.
f. Evaluatie houdbaarheid huidig paritair bestuursmodel met stakeholders
2. Kwaliteit en capaciteit (bemensing en ICT) DPS verder in lijn brengen met beroep van PDN op uitvoeringsorganisatie. De uitkomsten evaluatie DPS in 2019 verwerken in een plan van aanpak.
3. Stakeholdermanagement hoger op de bestuurlijke agenda zetten en er meer structuur in aanbrengen.
Het bestuur heeft een groot aantal aanbevelingen naar aanleiding van de bevindingen over 2018 opgevolgd. Goedkeuring van het bestuursbesluit met betrekking tot het bestuursverslag en de jaarrekening is het sluitstuk van een toezichtperiode. Deze goedkeuring moet gezien worden vanuit de taak
en rol van het intern toezicht. Dit betekent onder meer een beoordeling op consistentie met eigen
waarnemingen en op transparantie. Op grond van zijn waarnemingen heeft het RvT ingestemd met
het besluit van het bestuur om het bestuursverslag 2019 en de jaarrekening 2019 goed te keuren.

PDN
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De samenstelling
van het bestuur
Het bestuur van PDN bestaat uit acht leden (inclusief voorzitter). Vier leden worden benoemd op voordracht van DSM Nederland, twee leden worden benoemd op voordracht van de centrale ondernemingsraad DSM Nederland en twee leden worden benoemd uit en door de pensioengerechtigden.
Het bestuur spreekt zijn dank uit aan de RvT en het VO voor de bevindingen, de aanbevelingen en de
actieve inzet en betrokkenheid in 2019. Een aantal bevindingen en aanbevelingen zal in 2020 leiden tot
acties van het bestuur. De complete reactie van het bestuur op de oordelen van het verantwoordingsorgaan, de raad van toezicht en de tekst van die oordelen zijn te lezen in het volledige jaarverslag 2019
van PDN.

Bestuurswisselingen
Jos Op Heij, benoemd als bestuurslid namens DSM Nederland per 30 september 2019.

Bestuurssamenstelling per mei 2020

EDITH
SCHIPPERS

MONIQUE
VA N H E E S W I J K - K U S T E R

Voorzitter, benoemd op voordracht van Bestuurslid, benoemd op voordracht
DSM Nederland B.V.
van DSM Nederland B.V.

TO N
DE BOER

MICHEL
UBACHS

plv. Voorzitter, gekozen uit en door
pensioengerechtigden
DSM Nederland B.V.

Bestuurslid, gekozen uit en door
pensioengerechtigden
DSM Nederland B.V.

PDN

MARLIES
VA N B O O M

JOS
OP HEIJ

Extern bestuurslid, benoemd op
voordracht van DSM Nederland B.V.

Bestuurslid, benoemd op voordracht
van DSM Nederland B.V.

PIET
RENNEN

EIKO
DE VRIES

Bestuurslid, nenoemd op voordracht
Extern bestuurslid, benoemd op
van de centrale ondernemingsraad
voordracht van de centrale
DSM Nederland B.V.
ondernemingsraad DSM Nederland B.V.
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Het duurzaamheidsbeleid van PDN
PDN licht zijn duurzaamheidsbeleid toe en legt verantwoording af over de belangrijkste resultaten
over het verslagjaar 2019 in het Duurzaamheidsverslag 2019.
Het duurzaamheidsbeleid is voor PDN een manier om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling
van de wereld, waarbij tegelijkertijd het risico- en rendementsprofiel van de portefeuille niet onder
druk staat. Het volledige duurzaamheidsverslag (PDF) is te vinden op de website van PDN onder
downloads en is ook opgenomen in het jaarverslag 2019.
Duurzaamheid is voor het bestuur van PDN een belangrijk onderdeel van de beleggingsfilosofie en
een integraal onderdeel van de beleggingsbeginselen. Gegeven de plaats die het fonds in de maatschappij inneemt wordt bij het vaststellen en het uitvoeren van het beleggingsbeleid niet alleen rekening gehouden met financiële aspecten. Ook aspecten die van belang zijn voor een duurzame en
sociale ontwikkeling van de maatschappij worden in acht genomen.

Het duurzaamheidsbeleid is gebaseerd op vijf pijlers:

1. Uitsluiting
In sommige ondernemingen en landen wordt niet belegd. Dat gebeurt als de Verenigde Naties, de
Europese Unie of de Nederlandse overheid de activiteiten onaanvaardbaar vinden. Eveneens gebeurt
dit als die activiteiten niet stroken met de normen en waarden verwoord in de ‘10 principes van het VN
Global Compact’. Daarnaast worden controversiële wapens ook uitgesloten.

2. Impact Investments
PDN maakt gebruik van zogenaamde Impact Investments (doelinvesteringen) om zowel een aantrekkelijk financieel rendement te behalen als maatschappelijke doelen te realiseren. De 17 ‘sustainable
development goals’ van de Verenigde Naties (duurzame ontwikkeldoelstellingen) vormen het raamwerk bij het doen van deze investeringen.

3. Transparantie
Het fonds maakt transparant waarin de pensioengelden worden belegd. Op de website van het fonds
zijn de namen te vinden van alle bedrijven waarin het fonds belegt.

4. ESG-integratie
Het fonds benut waar mogelijk ESG-factoren voor het beheer en beoordelen van beleggingen. ESG
staat voor Environment (omgeving/milieu), Social (sociaal) en Governance (ondernemingsbestuur).

5. Engagement & Corporate Governance
Hierbij worden bedrijven aangespoord om te zorgen voor een positieve ontwikkeling op het gebied
van maatschappelijke (duurzaamheids)vraagstukken. Ook worden bredere engagementtrajecten
opgestart om hele sectoren aan te spreken. PDN stemt conform zijn stembeleid bij Nederlandse
beursgenoteerde ondernemingen. Dit gebeurt op de Algemene en Buitengewone Vergaderingen van
Aandeelhouders van beursgenoteerde ondernemingen in Nederland.
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Wat vinden onze deelnemers?
In oktober 2019 voerde PDN een risicobereidheidsonderzoek uit onder de deelnemers. Daarbij is ook
gekeken hoe duurzaamheid leeft onder de deelnemers. Onderstaand zijn de belangrijkste uitkomsten
opgenomen.

Van de deelnemers die het onderzoek invulden:
• vindt een grote meerderheid het een verantwoordelijkheid van PDN om bij beleggingen rekening te
houden met de impact op mens en milieu.
• wil een meerderheid niet dat dit ten koste gaat van de rendementen van PDN noch de risico’s mag
vergroten.
• weet ruim een derde deel niet dat PDN aan duurzaam beleggen doet.
• zijn de gevolgen van duurzaam beleggen op rendementen en risico’s onduidelijk
PDN evalueert de uitkomsten van dit onderzoek in 2020, en waar nodig verfijnt PDN het beleid en
communicatie hierop.

Duurzaamheid in 2020
In 2019 deed PDN de eerste ervaringen op met engagement en besteedde veel tijd aan het formuleren van beleid ten aanzien van Sustainable Development Goals en het implementeren van de Carbon
Footprint reductie.
De Nederlandsche Bank (DNB) voerde eind 2019 een regulier beleggingsonderzoek uit bij PDN. Op
het gebied van het duurzame beleggingsbeleid is DNB van mening dat de kaderstelling voor de implementatie van het duurzaam beleggingsbeleid beperkt is uitgewerkt. Het fonds zal dit in de verdere
ontwikkeling van het duurzaamheidsbeleid meenemen.
Voor 2020 onderzoekt PDN of het huidige stembeleid uitgebreid moet worden met internationale aandelenparticipaties en of hierbij expliciet duurzaamheidsvraagstukken meegenomen moeten worden.
Daarnaast houdt PDN zich in 2020 ook bezig met de implementatie van het IMVB-convenant en EU
initiatieven op het gebied van duurzaamheid zoals bijvoorbeeld de EU Taxonomy en EU Green Bond
Standard.
Het werk om risico’s op het gebied van duurzaamheid in liquide en niet beursgenoteerde beleggingen
te herkennen en beheersen, wordt voortgezet. Daarnaast zet PDN zich ook in om met meerdere partijen samen te werken om duurzaamheid op al haar raakvlakken te bevorderen.
Ook in 2020 blijft PDN zijn visie op duurzaamheid verder vormgeven waarbij PDN zich zeer bewust
is van de maatschappelijke rol, maar ook van de belangrijke doelstelling om voor zijn deelnemers
een goed pensioen te kunnen waarmaken. Dat is een enorme verantwoordelijkheid, zeker in een tijd
waarin de dekkingsgraad veel lager ligt dan vereist. Daarnaast is het belangrijk dat de deelnemers
van hun pensioen kunnen genieten in een wereld die goed leefbaar is. PDN ondertekende dan ook
in januari 2020 de Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties. Hiermee verplicht
PDN zich om duurzaamheid nog meer te verankeren in zijn beleid en de uitvoering hiervan.
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Vooruitblik 2020
Financiële positie
De dekkingsgraad heeft over de eerste maanden van 2020 een daling laten zien, met name door de
Covid-19 ontwikkelingen.

Covid-19 & financiële markten
De Covid-19-uitbraak en daaruit voortvloeiende maatregelen die door verschillende regeringen zijn
genomen om het virus in te perken hebben de activiteiten van PDN in het eerste kwartaal van 2020 al
aanzienlijk beïnvloed. In het eerste kwartaal 2020 is de dekkingsgraad flink gedaald van 104,0% eind
2019 naar 91,2% Q1 2020. Of de dekkingsgraad in de rest van 2020 verbetert, is afhankelijk van de
ontwikkelingen aan maatregelen gerelateerd aan Covid-19.
Financiële markten lieten in maart 2020 een forse teruggang zien met negatieve rendementen op
zakelijke waarden. De aanleiding hiervan was tweeledig. Enerzijds brak er een pandemie uit waarop
overheden verregaande maatregelen namen om de verspreiding van Covid-19 in te dammen. Anderzijds kwam de olieprijs onder druk door vraaguitval vanuit China. Hierna leidde escalatie van een sluipend conflict over productie tussen Saudi-Arabië en Rusland tot grote bewegingen op de financiële
markten. De overheden in Europa en de VS reageerden met (aankondigingen van) steunmaatregelen
voor burgers en bedrijfsleven van ongekende omvang. Ook centrale banken in Europa en de VS proberen de economie maximaal te ondersteunen. Over de uiteindelijke duur en impact van alle ontwikkelingen en maatregelen voor economische groei en financiële marken, is op het moment nog weinig
te zeggen. PDN blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen.

Pensioenakkoord
In 2019 is er een landelijk pensioenakkoord bereikt. De nadere uitwerking van dit akkoord vindt op dit
moment plaats binnen een daarvoor gevormde stuurgroep met daaronder verschillende werkverbanden. De planning is dat in 2020 de nadere uitwerking van het pensioenakkoord zal worden afgerond.
Het bestuur zal in 2020 de uitwerkingen met grote aandacht volgen en zich op pro-actieve wijze voorbereiden op de voor het fonds relevante zaken.

Nieuwe pensioenovereenkomst en uitvoeringsovereenkomst 2021
Eind 2020 loopt de huidige pensioen- en uitvoeringsovereenkomst af. PDN is al gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe pensioen- en uitvoeringsovereenkomst met ingang van 1 januari 2021.
Ook de aansluitingsovereenkomsten met de aangesloten ondernemingen worden per deze datum
opnieuw afgesloten. De nieuwe pensioen- en uitvoeringsovereenkomst zal lopen tot het moment van
inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving als gevolg van het pensioenakkoord. Een van de belangrijkste vraagstukken voor deze tussenliggende periode is de premie en pensioenopbouw bij de huidige
lage rente.

Nieuw deelnemersportaal
De verwachting is dat het nieuwe deelnemersportaal in het eerste halfjaar van 2020 live is. In Q3 en
Q4 vinden er verdere optimalisaties plaats.
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Contact
Bij vragen over je pensioen kun je terecht op www.pdnpensioen.nl
Of neem contact op met onze Pension Desk:
+31(0)45 5788100 / info.pdn@dsm.com

Disclaimer
De in dit jaarbericht verstrekte informatie van stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds) is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om de deelnemers algemene informatie te verschaffen.De gegeven informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn,
echter het gebruikt van de informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Noch de uitvoerder (zijnde DSM Pension
Services BV), noch het pensioenfonds aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in de informatie, of voor schade ontstaan in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van informatie.
Rechten kunnen uitsluitend wordt ontleend aan het voor de deelnemer geldende pensioenreglement.

Colofon
Productie & Tekst: DSM Pension Services
Concept & realisatie: Perron 9, Maastricht
Fotografie: o.a. Annemiek Mommers
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