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U vindt de volgende onderwerpen in deze Nieuwsbrief:
Beste VGDN leden en sympathisanten,
1.
Toekomst van het Chemours pensioenfonds.
2
Hoe staat het pensioenfonds ervoor?
3
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering VGDCN 20 april a.s.
4
Kort verslag Najaars ledenvergadering van 26 nov jl.
5
In memoriam.
6
Wijziging persoons gegevens doorgeven
7
Antwoord van het bestuur van het Chemours Pensioenfonds op
brief VGDCN.
8
Brief VGDCN aan Directie Chemours.

Secretariaat:
Hans van den Reydt
Prickwaert 45
3363 BA Sliedrecht
E-mail: hvdreydt@hetnet.nl

1) Toekomst van het Chemours pensioenfonds
Met het vertrek van de actieve DuPont deelnemers naar België per 1 jan jl zijn de uitvoeringskosten voor Chemours
flink gestegen.
Tevens ligt de voorziening op de balans en de bijstortverplichting het (veel kleinere) bedrijf zwaar op de maag.
De eerste signalen dat Chemours zich aan het beraden was over de toekomst van het pensioenfonds bereikten ons
op de NLV van 24 nov. J.l middels Mark Reijmers en Frans van Dorsten. (zie kort verslag NLV)
De VGDCN heeft in een brief op 9 dec. Jl. aan het pensioenfonds bestuur gevraagd vanaf het begin betrokken te
worden bij deze ontwikkelingen (zie onze Nieuwsbrief 62 van 15 januari 2017). Het fondsbestuur heeft hier helaas
per brief negatief op gereageerd met als argument dat de gepensioneerden al vertegenwoordigd zijn in het
Pensioenfondsbestuur en het Verantwoordingsorgaan. De brief van het fondsbestuur van 17 januari 2017 aan het
bestuur van de VGDCN kunt u lezen bij onderwerp 7 van deze Nieuwsbrief.
Het VGDCN bestuur heeft op 3 februari 2017 de Directie van Chemours per brief benaderd en haar medewerking
gevraagd om in gezamenlijk overleg met betrokken partijen naar mogelijke oplossingen te zoeken en te voorkomen
dat het “over ons maar zonder ons” gaat. De brief van de VGDCN van 3 februari 2017 aan Chemours kunt u lezen bij
onderwerp 8 van deze Nieuwsbrief.
Daarop is er op 7 maart j.l een gesprek geweest tussen een vertegenwoordiging van het VGDCN bestuur en
dhr. E.E. (Erik) Meijer, Operations Leader EMEA en Site manager Chemours Netherlands B.V.
Hieruit kwam naar voren dat er al een scan naar mogelijke opties zou zijn gemaakt .
Dat is bij het Verantwoordingsorgaan niet bekend!
N.a.v. dit gesprek zijn de volgende afspraken gemaakt :
 Er zal toch een verder onderzoek moeten plaats vinden naar alternatieve routes voor de gepensioneerden in
het belang van alle partijen.
 De VGDCN wordt niet rechtstreeks betrokken bij dit onderzoek.
 De VGDCN wordt betrokken bij het communicatie traject en doet dit met advies naar haar leden.
 Site manager vraagt aan de voorzitter van het Pensioenfonds of vertegenwoordigers van de
gepensioneerden relevante info mogen delen met de overige bestuursleden van de VGDCN
 Chemours geeft een toelichting tijdens de ALV van de VGDCN op 20 april 2017
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2) Hoe staat het Chemours pensioenfonds er eind februari 2017 voor ?
De dekkingsgraad is gestegen naar 123,3 % ( + 1,8 %) het hoogste niveau in 10 jaar!!
De aandelen deden het goed, de lagere rente had een iets negatief effect
De beleidsdekkingsgraad is uitgekomen op 116,5 % (+ 1,2%)
Het vereist vermogen voor het fonds is 116,7 % daar zitten we dus iets onder.
Overall staat het fonds er dus op dit moment goed voor .
3) Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de VGDCN op 20 april a.s
Donderdag 20 april a.s. in het MFB Grevelingenweg 20 te Dordrecht. Aanvang 14.00 uur
Het bestuur nodigt leden en sympathisanten van uit aanwezig te zijn op deze belangrijke vergadering
Agenda van de Algemene Leden Vergadering
Opening door de voorzitter

Hans van den Reydt

Pensioenproject 2017
 Status
 Rol VGDCN

Wim van der Luijt

Stand van zaken Chemours in Nederland
 Terugblik 2016
 Vooruitblik 2017
 Actuele onderwerpen

Erik Meijer
Operations Leader EMEA
Site leader Dordrecht Works FLPR

Pensioen project 2017
 Toelichting Chemours

Erik Meijer

Pensioenfonds Chemours
 Status pensioenproject 2017
 Actuele onderwerpen

Frans van Dorsten
Voorzitter Stichting Pensioenfonds
Chemours Nederland

Pauze
Rol Verantwoordingsorgaan bij
het Pensioenproject 2017

Han Vermeer

Discussie met leden naar aanleiding van de presentaties
rond het Pensioenproject 2017

Allen

Jaarverslag penningmeester
Verslag kascommissie en decharge bestuur
Kascommissie 2016 G.J. Postma, J. Dalhuijsen
Benoeming kascommissie 2017 (2 leden + reserve)

Ruud van Mens

Verkiezing bestuursleden
Aftredend zijn en herkiesbaar zijn :
Ger van Unnik, Han Vermeer, Hans van den Reydt.
Het bestuur stelt voor om allen te herkiezen als bestuurslid

Hans van den Reydt
&
Henk Nijhoff

Het bestuur stelt tevens voor Henk Nijhoff te kiezen in de functie van voorzitter
Vaststelling notulen van ledenvergaderingen 2016
 ALV 28 april en NLV 24 november

Henk Nijhoff
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Jaarverslag van de secretaris 2016
 Het jaarverslag komt in de volgende nieuwsbrief
Rondvraag en sluiting

Henk Nijhoff

After party :
Na afloop van de vergadering is er weer een hapje en een drankje met muzikale omlijsting

4) Kort verslag van de VGDCN Najaars Ledenvergadering van 24 nov. 2016
Lees de volledige notulen op de VGDCN website. (www.vgdcn.nl) of vraag ze schriftelijk of per e-mail aan bij de
secretaris.
Ook presentaties kunnen schriftelijk of per email worden aangevraagd bij de secretaris.
Fusie DuPont / Dow
 Weinig info , wordt hard aan gewerkt volgens Geneve.
(Laatste update dd. 27 maart 2017. EU heeft geen bezwaar tegen de fusie)
 DuPont Delrin® en P&IP gaat onder de naam Dow verder. DuPont Dordrecht houdt op te bestaan.
Financiële update VGDCN

Ruud van Mens

Er zijn weinig bijzonderheden , volgend jaar geen lid meer van de NVOG , (2800 € minder contributie)
We koersen af op een resultaat van ongeveer 4800 € , dit zal worden toegevoegd aan de reserves.
KNVG versus NVOG

Wim van der Luijt

Waarom hebben we gekozen voor de KNVG ?
 Heeft goede ingang richting de politiek .
• Goede interactie met bestuur (4x p/j. ALV)
• Regio teams van grote bedrijven (voor ons West II)
• Focus op pensioen dossier
• Zien het belang van social media in en maken daar middels professionals gebruik van.
• Lagere contributie.
Blijf op de hoogte, kijk eens op de volgende websites :
www.loonvoorlater.nl
( link staat op VGDCN website)
www.pensioenleugen.nl
Stop de sloop van uw pensioen !!
Verantwoordingsorgaan

Han Vermeer

Han geeft een overzicht van de advies aanvragen aan het V.O. van de afgelopen tijd
Tussentijds is een lid van de Visitatiecommissie afgetreden. Een nieuw lid ervoor is door het Verantwoordingsorgaan
voorgedragen en aanvaard door het pensioen fonds
En een heel belangrijke adviesaanvraag heeft van het Verantwoordingsorgaan een positief advies gekregen, nl:
De collectieve waarde overdracht (CWO) van de opgebouwde pensioenrechten van DuPont medewerkers van het
Chemours Pensioenfonds per 01-01-2017 naar een Europees DuPont Pensioenfonds in België.
Een van de successen is verder het niet doorgaan van het voornemen van het pensioen fonds om indexatie
achterstanden langer dan 10 jaar geleden maar te vergeten. Na een negatief advies hierover is de adviesaanvraag
waar dit een onderdeel van was ingetrokken en vervangen door een aangepaste nieuwe aanvraag.
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Pensioenfonds nieuws

Frans van Dorsten

Collectieve waarde overdracht :
1. Bij de afsplitsing is afgesproken dat de uitvoeringsovereenkomsten tussen het Chemours Pensioenfonds en
DuPont Nederland, Genencor International en DuPont Filaments per 31-12-2016 zouden eindigen.
2. Toekomstige opbouw van DuPont medewerkers bij een Belgische uitvoerder (DEPF) vanaf 2017
3. Dupont heeft in september jl. een verzoek tot CWO ingediend bij het Chemours Pensioenfonds.
 Het betreft ong. 400 actieven, 85 slapers en/of gepensioneerden. Deze laatste van na 01-01-2015.
Goedkeuring is nodig van bestuur Pensioenfonds Chemours , OR DuPont, FSMA (Belgische authoriteit), DNB
en de Belastingdienst.
 Deelnemers kunnen individueel bezwaar maken tegen hun overdracht en blijven dan in het Chemours
Pensioenfonds!
Na de overdrachtsdatum op 01-01-2017 resteren de volgende deelnemers aantallen
 Actieve deelnemers Chemours
ong. 500
 Gewezen deelnemers (slapers)
1050
 Gepensioneerden
1850
Financiële gegevens van het fonds : okt. 2016 Ytd.
 Beleggingen circa €1.250 MM , verplichtingen circa € 1.080 MM rendement > 15 %
Indexatie vanaf een beleidsdekkingsgraad van 114 % (stand per 31-12-2016 )
De toekomst bestendigheid van het fonds komt in 2017 op de agenda van Chemours .
Stand van zaken Chemours in Nederland

Mark Reijmers

Hoe gaat het met Chemours global ?
 Het gaat vrij goed, de aandelen zijn in een jaar gestegen van $3 naar $20. (per 27-03-2017 $34.)
Dordrecht :
 Kosten zijn onder controle , redelijk jaar tot nu toe.
 Goede bezettingsgraad van de lijnen.
 Bureau McKinsey is bezig met efficiency onderzoek (het Wave programma)
 DW heeft circa 500 empl. Chemours global 8000. Dit moeten er in de toekomst 6 à 7000 worden.
 Chemours wil slagvaardiger zijn .
C8 Emissie.
Reputatie als veilig bedrijf isin korte tijd weg na ophef in de pers
Chemours heeft een breed plan gemaakt om vertrouwen terug te winnen .
RIVM onderzoek loopt , tussen rapport is uitgekomen , eind rapport wordt medio 2017 verwacht
Ook GenX (opvolger C8) wordt meegenomen .
Chemours onderzoekt (en gebruikt deels) alternatieven voor GenX die niet zijn gefluorideerd.
Er komt ook een klankbord groep.
Bloedmonster onderzoek :
Bloedmonsters zijn genomen en meegedeeld aan de betrokkenen.
Vraag : wat wordt er gedaan met de uitslagen? Antw: verder niets .
(Het programma destijds was bedoeld in het kader van Industrial Hygiëne , om te controleren of de beschermingsmiddelen afdoende waren )
ISZW ( vroegere arbeidsinspektie )
Onderzoekt of het bedrijf zich door de jaren heen verantwoordelijk heeft gedragen t.o.v. de werknemers .
Rapport in 2017.
Over het Chemours pensioenfonds :
Het pensioenfonds wordt kleiner, de kosten per deelnemer stijgen daardoor .
Is de huidige opzet nog wel de beste ? meer hierover in 2017
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Rondvraag :

Hans van den Reydt

Jan Stienstra : Wordt de naam van de vereniging na het vertrek van DuPont nu weer veranderd?
Antwoord : Nee de meeste gepensioneerden zijn van DuPont.
Sluiting

Hans van den Reydt

Omdat er verder geen vragen zijn sluit de voorzitter de vergadering en dankt alle aanwezigen

5) In Memoriam :
Naam:
K. (Bob)
J.C. (Jacques)
V. (Volkert)
M.J. (Martien)
A.
C.H.J. (Cees)
K.H. (Karl)
T. (Tom)

Elting
Kinnegin
Bakker
Cornelisse
Kluit
Philippo
Linnert
Spoormaker

Overleden
21-02-2016
16-05-2016
14-06-2016
27-07-2016
08-12-2016
15-02-2017
07-03-2017
18-03-2017

Hij werd
84 jaar
84 jaar
70 jaar
75 jaar
81 jaar
73 jaar
85 jaar
67 jaar

6)

Wijziging persoonsgegevens, incl. bankrekeningnummer doorgeven aan de Ledenadministratie!
Dus: Verandert uw adres, email adres of uw rekeningnummer?
 Geef dit dan ook direct via de website (http://www.vgdcn.nl/inschrijven-wijzigen/leden/wijzigingen/mail),
per E-mail of per post door aan onze ledenadministratie.
Ledenadministratie VGDN:
Frans Verhoeven
Schermerhornstraat 36
4908 DD Oosterhout
E-mail: frans.verhoeven@verti-advies.nl
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7)

Brief Fondsbestuur aan VGDCN

VERWIJDERD OP VERZOEK VAN DE DIRECTIE VAN CHEMOURS NETHERLANDS B.V.
8)

Brief VGDCN bestuur aan Chemours.

VERWIJDERD OP VERZOEK VAN DE DIRECTIE VAN CHEMOURS NETHERLANDS B.V.
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