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Aanwezige leden 102 (inclusief het voltallige bestuur minus Han Vermeer) van de 908 leden (11,2 %).
Bericht van verhindering ontvangen van 22 leden.
Opening door de voorzitter

Henk Nijhoff

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom
Hij leest een bericht voor dat Erik Meijer (plant manager Dordrecht works) en het management van Chemours besloten hebben
dat ze niet verder gaan met elkaar. Per 1 jan 2019 zal er een nieuwe plant manager komen .
Door deze gang van zaken is ook het item “stand van zaken Chemours in Nederland “ vervallen.
Pensioen fonds (SPCN)

Frans van Dorsten voorz. SPCN

De voorzitter van het pensioenfonds,Frans van Dorsten geeft aan dat 28 november een belangrijke dag zou zijn voor het bestuur
van het pensioenfonds. Dan zouden gepensioneerden en gewezen deelnemers in het fonds economisch overgaan naar een
verzekeraar .Een week van tevoren kwam echter de toezichthouder op pensioenfondsen, De Nederlandse Bank (DNB), met
vragen die op zo’n korte termijn niet beantwoord konden worden door het bestuur. Het bestuur heeft daarop besloten de
herverzekeringsovereenkomst tot nader order uit te stellen. De verwachting is dat dit tot 3 a 6 maanden uitstel leidt.
Frans leidt ons door een presentatie waarin hij het pensioen project en de gekozen opties nog eens de revue laat passeren.
SPCN is een fonds met een vermogen circa > 1 miljard euro , daarom is per 1 jan 2019 een Raad Van Toezicht verplicht .
De Raad van Toezicht (RVT)heeft o.a. goedkeuringsrechten op een collectieve waardeoverdracht en liquidatie van het
pensioenfonds. De raad wordt gevormd door dezelfde leden die voorheen in de visitatiecommissie zaten.
Het actuarieel genootschap heeft recentelijk bekend gemaakt dat de prognosetafels zijn aangepast. In vergelijking met 2016
worden we gemiddeld nog steeds ouder, echter dit gaat minder hard dan we eerst dachten. Dit heeft voor het fonds een
gunstige invloed op de dekkingsgraad van + 1,1 %. De technische voorzieningen van het fonds nemen af met – 0,8 %.
Frans blikte ook vooruit naar de indexatie 2019 . Zoals bekend wordt deze bepaald door de beleidsdekkingsgraad eind dec.
Gebaseerd op een inflatie cijfer van 2,1 % over de periode 1 oktober 2017-1 oktober 2018 met een toeslag ambitie van 75 % op
de prijsindex komt dat neer op ongeveer neer op een toeslag van 1,5 %.
Ook is er dan ruimte voor inhaal indexatie. Het percentage wordt in januari 2019 vastgesteld
Vragen uit de zaal
Vraag : De aanbiedingen van de verzekeraars gelden 1 dag, kun je zo snel bepalen of dit een goede aanbieding is ?
Antw : Er gaat een traject aan vooraf van maanden met meerdere offertes van partijen
Vraag : Hoe kan het dat nadat er zo veel mensen naar gekeken hebben er nog “moeilijke “ vragen komen van DNB
Antw : Het was voor ons ook een verrassing. Het was echt 2 voor 12
Vraag :Zijn er andere mensen van DNB betrokken?
Antw : Door het jaar heen hebben we met wisselende toezicht houders gesproken.
Vraag : Is er nog een deadline ?
Antw : De regeling moet voor iedereen gelijk of beter zijn dan wat we nu hebben.
Vraag : Is er nog controle van DNB, kan het geld “verdampen “?
Antw : Ook voor verzekeraars is er toezicht door DNB. De solvabiliteitseisen zijn verhoogd.
Vraag : Hoe rijmt je positieve verhaal met de kortingen van sommige andere fondsen.
Antw : Het pensioenfonds staat er goed voor door o.a. juiste keuzes bij rente afdekking en beleggingen.

Vraag : De actieven gaan naar een APF, de “pot “ wordt verdeeld dus, is dat niet nadelig voor de gepensioneerden ?
Antw : Naar de verdeling van het vermogen is heel goed gekeken, ook het interne toezicht en DNB kijken mee .
Het Pensioen resultaat van alle betrokken partijen zou erop vooruit gaan t.o.v. blijven in de huidige pensioenfonds
Vraag :Wie voedt de pot?
Antw : De werkgever en werknemers betalen premie betalen nog premie voor de pensioen opbouw voor actieve deelnemers.
De beleggingsresultaten op langere termijn zijn echter veel belangrijker .
VGDCN betrokkenheid

Henk Nijhoff

Communicatie met bestuur Chemours pensioen fonds
Het VGDCN communicatie team bestaande uit Krijn de Zeeuw, Wil van der Sande, Henk Nijhoff hebben dit jaar diverse malen
informatie ontvangen van het pensioenfonds bestuur en daarop gereageerd met aanbevelingen waar we dat nodig vonden.
Onderwerpen waarover is gesproken :
• Pensioen project
• Informatie aan de pensioendeelnemers
• Informatie over het te volgen pad
Toekomst VGDCN

Henk Nijhoff

Wat na opheffen van het pensioenfonds ?
De VGDCN blijft voortbestaan als belangen behartiger van pensioen gerechtigden die hun pensioen ontvingen van het Chemours
pensioenfonds en zal gebruik maken van de faciliteiten die de verzekeraar biedt zolang dit een toegevoegde waarde heeft
Heeft de VGDCN dan nog nut ? Wat kan er gedaan worden ?
De VGDCN kan zolang dit nuttig is voor alle partijen:
• Optreden als intermediair tussen verzekeraar pensioengerechtigden
• Bijdragen aan een goede communicatie naar de pensioen gerechtigden
• Meewerken aan het verbeteren van de klantvriendelijkheid van de verzekeraar
Andere mogelijkheden
• Na het uitvoeren van deze rol van de bij de verzekeraar de VGDCN opheffen (2020)
• Het huidige bestuur blijft tot die tijd aan, geen bestuursverkiezingen meer.
• Bestuur maakt voorstel over batig saldo
Vraag : Kan dit voorstel volgens de doelstelling en de statuten?
Antw. : Volgens de doelstelling wel, statuten na lezen hierover .

<< actie punt !

Zaal gaat akkoord met zitten blijven bestuur voor de duur van 1 jaar.
Statuten moeten gehandhaafd blijven.
Per jaar verlengen.
Verdere acties door bestuur :
• KNVG lidmaatschap opzeggen per eind 2019
• Niet meer deelnemen aan vergaderingen KNVG
• Uitwerken ideeën uit de ledenvergadering
Huishoudelijke punten
Mededelingen en ingekomen stukken :
Het aantal deelnemers aan de vergadering is 102 , er zijn 22 afmeldingen

Hans van den Reydt

Financiën
Marco van Beveren
Marco presenteert een globaal plaatje van kosten en baten .
Het batig saldo over dit jaar is ongeveer 9260 Euro, de kosten voor volgend jaar worden geschat op rond 7500 Euro.
Hij stelt voor aan de leden gezien de situatie volgend jaar geen contributie te heffen .
Dit voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard .

Medezeggenschap

Hans van den Reydt

Alle leden van het VO 2018 voor de gepensioneerden Chemours zijn herbenoemd tw:
• Huib van der Plaat
• Hans van den Reydt
• Han Vermeer
• Krijn de Zeeuw
Lejo van Marrewijk (gepensioneerden Genencor) is ook herbenoemd.
Hans vraagt Lejo even op te staan zodat de leden even kennis kunnen nemen wie dit is.
Vragen uit de zaal :
Vraag : Wat waren die vragen die DNB nog had? Ik zou ze graag willen weten .
Antw. : De vragen zijn net binnen. Het SPCN bestuur gaat nu eerst in conclaaf met DNB om te checken of ze daar wel begrepen
hebben wat SPCN voor ogen heeft.
Vraag : Worden ze openbaar?
Antw. : Dat is aan het bestuur van het pensioen fonds.
KNVG

Wim van der Luijt

Aan de hand van een aantal slides wordt een toelichting gegeven wat de KNVG is en waar ze zich zoal mee bezig houdt .
Speerpunten zijn :
• Pensioenen
• Inkomens positie van ouderen *
• Zorg en wonen
• Fusie met NVOG
*Achtereenvolgende kabinetten Rutte hebben vele sluipende ouderen-onvriendelijke maatregelen genomen die het netto
inkomen negatief beïnvloeden. De KNVG tracht door beïnvloeding van de politiek dit te bestrijden.
Op de debat manifestatie op 19 november (georganiseerd door de ouderen bonden) met minister Koolmees is gevraagd de
ouderen te betrekken bij de pensioen discussie. Ook zijn de resultaten van een enquête gehouden onder ouderen aangeboden.
Deze enquête is gehouden om te peilen wat ouderen belangrijk vinden in een pensioen regeling.
De minister heeft beloofd het gesprek aan te gaan .
Pact voor ouderen zorg .
100 organisaties waaronder KNVG en NVOG hebben met minister de Jonge een pact voor ouderen zorg gesloten .
Het pact is er op gericht om de ouderen zorg dichterbij huis beter te organiseren .

Rondvraag en sluiting

Henk Nijhoff

Onze leden administrateur Frans Verhoeven die achter de schermen uitstekend werk verricht wordt door de voorzitter bedankt
voor zijn inzet voor de vereniging
Omdat er verder geen vragen zijn sluit de voorzitter onder dankzegging aan de aanwezigen de vergadering

