Pensioenfonds Chemours
Toekomst en de rol van de VGDCN

Zijn dit de zorgen van Chemours?
•

Pensioenbeleggingen minus pensioenverplichtingen op de balans (US GAAP)?
 Dit is geen nieuw fenomeen en is nooit anders geweest, effect nu groter omdat
Chemours een kleinere onderneming is
 Geldt voor alle verzekerden inclusief de gepensioneerden
 Netto balanspost is nu positief (197 miljoen euro)

•

Bijstortverplichting?
 Is een risico, maar Chemours heeft nog nooit bijgestort; DuPont wel

•

Uitvoeringskosten hoger na vertrek DuPont?
 Chemours heeft actief aan het vertrek van DuPont meegewerkt

Wat wil Chemours?
•

Wil Chemours af van de verplichtingen op de balans?
 Dit betekent geen bijstortverplichting meer

•

Lagere uitvoeringskosten?
 Bijvoorbeeld: Onderbrengen bij een bedrijfstak pensioenfonds of APF
of opsplitsen en bijv. gepensioneerden naar verzekeraar. (carve out)

•

Chemours heeft het pensioenfonds gevraagd om een aantal specifieke opties te
onderzoeken

Hoe staat het Fonds er nu voor ?
•

Dekkingsgraad maart 2017 hoogste in meer dan 10 jaar: 123,7 %

•

Beleidsdekkingsgraad: 117,5 % en snel stijgend

•

Reserve: 197 miljoen Euro

•

Balanswaarde meer dan verdubbeld in 8 jaar

•

Uitvoeringkosten hoger dan gemiddeld, maar kosten vermogensbeheer lager dan
gemiddeld

•

Fonds staat er zeer goed voor. Complimenten aan het bestuur!
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Wat is de rol van de VGDCN?
•

Namens alle gepensioneerden actief en constructief deelnemen aan het onderzoek.
(Dit is inmiddels toegezegd). Ons team: Krijn de Zeeuw, Wil van de Sande en Henk
Nijhoff

•

Daarbij uitdrukkelijk rekening houdend met onze huidige verworvenheden zoals
bijstortverplichting en toeslagverlening, maar ook: wegwerken
indexatieachterstand en volledig behoud van de reserves.

•

In kaart brengen van alle pros en cons bij een mogelijke afsplitsing van de
gepensioneerden. (Carve out)

•

Eventueel inhuren van expertise

•

Het uitbrengen van een degelijk advies naar alle leden als er voorstellen liggen.

