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Beste VGDN leden.

Secretariaat:
Hans van den Reydt
De afgelopen 2 maanden hebben de meesten van u een drietal brieven met als
Prickwaert 45
afzender de Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland ontvangen.
3363 BA Sliedrecht
In januari de pensioenspecificatie met de wijzigingen als gevolg van de
E-mail: hvdreydt@hetnet.nl
belastingaanpassingen.
De uitbetaling eind januari kwam met deze specificatie overeen.
In februari een tweede versie met de door Frans van Dorsten in onze NLV al aangekondigde indexatie over 2014.
Deze is voor de gepensioneerden en slapers uitgekomen op 0,79%. (75% van de CPI op 31 oktober, de peildatum)
Op deze tweede versie is het bruto ouderdomspensioen (1e regel) exact 0,79% meer dan in de specificatie van
januari. Verder is een -correctie voorgaande perioden- vermeld.
Deze is de verrekening van de indexatie van 2014 over de maand januari.
Naast deze specificaties heeft u van de Stichting ook de jaarlijkse brief over de indexatie ontvangen. De meeste van
ons kennen deze omdat deze een standaard tekst bevatte. “Ook dit jaar geen indexatie”.
Dit jaar echter niet. Wel indexatie en zelfs een inhaalindexatie.
Wij hebben van verschillende kanten vragen gekregen die we in deze newsflash kort proberen te beantwoorden:
- Over de brief:
De peildatum voor de CPI is 31 oktober. Daardoor is de reguliere indexatie hoger dan 75% van de 31 december CPI.
De alinea met “Toeslagverlening is voorwaardelijk”: Dit is een correcte opmerking. U krijgt hem omdat er op de
peildatum voldoende dekking was. Dit jaar wordt er opnieuw bekeken wat binnen de nieuwe strengere wetgeving
(nFTK) de mogelijkheden zijn. Indexatie wordt geen automatisme.
- Over de bijlage:
Over de breuk in de kolom bij het jaar 2006, vóór 1 juli en na 1 juli: Deze heeft te maken met de wijziging in dat jaar
van de peildatum en daarmee van de bepaling van de toe te kennen extra toeslag voor degenen die in 2006 uit
dienst gegaan zijn.
Een van de grootste onduidelijkheden is blijkbaar echter om duidelijk te hebben vanaf welk moment voor u de
toeslag berekend wordt. CTP leeftijd, vroegpensioenleeftijd, pensioenleeftijd, een andere datum????
Er is in principe maar een sleutel om deze datum te bepalen n.l. de datum vanaf welke van u geen pensioenpremie
meer ingehouden werd.
| Dus vaar niet blind op de datum die op de specificatie bij Persoonlijke Gegevens onder het BSN vermeld staat.
| Deze is zeker niet altijd de correcte datum!!!!!
Het Pensioenfonds heeft ons verzekerd dat altijd de juiste ingangsdatum gehanteerd zal worden. Maar een controle
is nooit overbodig.
Tot slot voor de heel kritische lezers:
De telling van de reguliere toeslag + de extra toeslag komt niet altijd overeen met de totale toeslag in %.
De reden is dat in de berekening met 4 decimalen gerekend is en in de tabel op 2 decimalen afgerond is.
Het verschil is maximaal 0,01%.
We hopen dat we met deze korte toelichting antwoord hebben kunnen geven op de vragen die mogelijk ook bij u
leven bij deze verrassende positieve ontwikkeling bij ons Pensioenfonds in vergelijking met de meeste andere
fondsen in Nederland.
Een tip: Meld u met uw e-mailadres aan voor de Nieuwsservice van het Pensioenfonds. Dan blijft u altijd up-to-date.
http://www.dupontpensioenfonds.nl/gepensioneerden/nieuwsservice/
Uw VGDN Bestuur.

