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Akkoord namens de Algemene ledenvergadering op xx april 2020
Notulist:

W. van der Luijt

Secretaris:

H. van den Reydt

Voorzitter: H. Nijhoff

Plaats:
MFB, Grevelingenweg, Dordrecht.

Datum en tijd:
11 april 2019 om 14 uur.

Aanwezige leden 85 (inclusief de aanwezige bestuursleden) van de 895 leden ( 9,5%)
Bericht van verhindering ontvangen van 11 leden.
Opening door de dagvoorzitter

Hans van den Reydt

De voorzitter is door omstandigheden verhinderd, de dagvoorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen
van harte welkom.
De eerste spreker is al aanwezig dus hij meldt dat we direct door gaan naar het volgende agenda punt.
Note: de volledige presentaties van de sprekers zijn bij de secretaris op te vragen
Plant update Chemours Netherlands B.V.

Guy Libaers
Operations leader EMEA
Site leader DW-FLPR
Guy vertelt in het kort over zijn levensloop en ervaring in het bedrijfsleven, met name veel in Duitsland gewerkt.
Aan de hand van een aantal slides leidt hij ons door de hoofdlijnen van Chemours voor de komende periode tw:
• Passie voor veiligheid
• Klanten centraal
• Verfrissende eenvoud
• Onvoorwaardelijk integer
• Samen ondernemen
Daarnaast ligt de focus voor 2019 op verbetering op de volgende gebieden:
• EHS
• Kwaliteit
• Capaciteit
• Kosten
• OHI
• Emissies
Na uitvoerig testwerk is men erin geslaagd een nieuw type FEP te ontwikkelen.
Er komt een nieuwe APA plant
Op het gebied van emissiereductie is er een grote inspanning om met name de GenX uitstoot naar bijna nul te
brengen in 2020.
Chemours heeft de ambitie beter te zijn dan de vergunning toestaat.
Er is een corporate responsibility commitment programma met een 8-tal speerpunten dat loopt tot 2030
Een belangrijke focus ligt hierbij op milieu en duurzaamheid.

Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland

(SPCN)

Pavel der Kinderen
Bestuurslid SPCN

Pavel begint met een slide over toeslag verlening en inhaal indexatie:
Beleidsdekkingsgraad per 31-12-2018 was 127,7% bij 118,9% is er volledige indexatie
Reguliere indexatie is 75% van CPI = 0.75x 2,01% = 1,58%
Voor Genencor is dit 2,01%
Er blijft nog voldoende kapitaal over voor 25,9% inhaalindexatie (dekkingsgraad daalt hierdoor met circa 4%)
Door wettelijke bepalingen mag slechts 1/5 van het beschikbare vermogen worden gebruikt voor inhaal indexatie
Toekomst van het pensioenfonds
Pavel leidt ons door het pad vanaf het punt in 2017 toen het bestuur aangaf dat de levensvatbaarheid van het fonds
eindig was tot de huidige situatie waarin de uitkomsten van de 3 werkgroepen voorliggen t.w.:
Alle werkenden naar een APF (single client)
• Instemmingstraject OR / vakbonden is gestart
Gepensioneerden en slapers naar een verzekeraar
• Verzekeraars zijn in maart verzocht om offertes
• Inkoop indexatie achterstand en vaste jaarlijkse indexatie
• Analyse offertes mei 2019
• Beoogde overdracht midden 2019
Werkgroep beschikbare premie regeling
• Keuze voor BeFrank premie pensioen instelling ( PPI)
RVT (raad van toezicht)
Het Chemours pensioenfonds heeft > 1 miljard Euro kapitaal en is dus verplicht een RVT te installeren.
De RVT houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds.
Een RVT heeft goedkeuringsrechten bij o.a. collectieve waardeoverdracht en liquidatie van een pensioenfonds.
Instellen van een RVT is per 1 jan 2019 voor ons fonds verplicht geworden. De RVT is per december j.l. benoemd
De RVT werkt nauw samen met het VO.
Vragen uit de zaal:

Allen

Vraag: Wat waren de vragen van DNB?
Antw.: Te kort tijd om evenwichtigheid te beoordelen.
Vraag: Waarom ook niet gepensioneerden naar APF
Antw.: Verzekeraar is een betere optie. Voor werkenden naar verzekeraar geldt 20 à 30% premieopslag i.v.m.
uitkeringsgarantie
Vraag: Waarom zo laat in gesprek met verzekeraars als offerte maar 1 dag geldig is
Antw.: “Proefoffertes” worden gebruikt als basis voor onderhandelingen met verzekeraars
Uiteindelijk is de “echte” offerte maar 1 dag geldig
Vraag: Wie houdt er na overgang naar verzekeraar toezicht
Antw.: DNB houdt toezicht. Bij een evt faillissement van een verzekeraar zijn er wettelijke regelingen.
Vraag: Wat is de status van het vroegpensioen
Antw.: DuPont en Chemours zijn een regeling overeengekomen met de vakbonden. ± Mei zal dit rond zijn
(voor mensen na 1 jan. 1950 geboren)
Vraag: Heeft Brexit nog impact.
Antw.: Zit grotendeels al in de beurskoersen. Persoonlijk liever een transitie vóór de Brexit. Blijft toch een risico.
Opmerking Hans: VO vindt voortzetting van het fonds de beste optie, geldt waarschijnlijk ook voor de meeste
andere VO-leden.
Niet voor de werkgever (US GAAP), hoge kosten en het PF-bestuur (beperkt aantal mensen beschikbaar).
Vraag: Heeft werkgever gehint op opdoeken fonds?
Antw.: Veel over gehoord, niks op papier

Vraag: Ik zit nog met de 24 uurs geldigheid, wat als offertes niet tegelijk binnenkomen?
Antw.: Er is een bureau in de arm genomen om e.e.a. te stroomlijnen. 17 mei “beauty parade “ verzekeraars
Vraag: Wat is het standpunt van het VGDCN-bestuur m.b.t. het voorgestelde pad zoals het er nu ligt.
Antw.: Als VGDCN zijn we nergens officieel vertegenwoordigd.
Ook als VGDCN moeten we evenwichtigheid nastreven, dus niet alleen de belangen van de gepensioneerden
Vraag: Vinden wij dat het VO onze belangen goed vertegenwoordigt.
Antw.: De leden vinden unaniem van wel
Berichten uit het Verantwoordingsorgaan

Han Vermeer

Leden van het verantwoordingsorgaan:
Actieven:
Ron Versendaal (per 28 jan 2019), Wim Zwetsloot
Gepensioneerden: Lejo van Marrewijk (Genencor), Huib vd Plaat, Hans vd Reydt, Han Vermeer, Krijn de Zeeuw,
Werkgever:
Paul Denis
Terugblik over 2018:
Dit jaar heeft het VO voornamelijk besteed aan het pensioen project.
Daarnaast alle wettelijk vastgestelde zaken zoals het jaarverslag en jaarrekening, het gevoerde en te voeren beleid,
overleg met de visitatiecommissie, later met de raad van toezicht (RVT), vaststellen en evt wijzigen toeslagbeleid etc.
Wat was er voor 2018 gepland:
Grote stappen zetten in het proces tot liquidatie van het fonds langs de 3 bekende sporen tw:
APF, verzekeraar en PPI
Dit via een evenwichtige vermogensverdeling binnen de DB-regeling, herverzekering gepensioneerden en collectieve
waardeoverdracht naar nieuwe pensioenuitvoerders
DNB heeft op het laatste moment echter een spaak in het wiel gestoken
Wel ging per 1 jan 2019 de overgang naar BeFrank van nieuw op te bouwen rechten voor actieven in de DC-regeling
door
Hoe nu verder:
• In 2019 aangepaste aanpak om eind juni tot resultaat te komen. Herverzekeren op advies DNB laten vallen
• Nieuwe offertes bij diverse verzekeraars aanvragen
• Pensioen resultaat ipv dekkingsgraad gebruiken voor evenwichtige vermogens verdeling
(door actuaris fond en VO)
Nieuwe adviesaanvragen o.a. mbt:
• Liquidatie besluit
• Beëindiging uitvoeringsovereenkomst DC-regeling (inmiddels positief advies)
• Vermogensverdeling (DNB nu akkoord met de methodiek)
Rol VO in 2019
Enerzijds de reguliere werkzaamheden m.b.t. verslaglegging (jaarverslag) etc.
Het traject naar realisering van voorgenomen liquidatie van het fonds op korte termijn
Het VO maakt gebruik van externe expertise in de vorm van:
Mw. Mr. Dr. Emilie Schols als juridisch pensioendeskundige en Dhr. Jeroen Hilbrands als actuarieel deskundige.
Rond het pensioenproject staan de volgende advies aanvragen naar het VO te gebeuren:
• Waardeoverdracht opgebouwde rechten tot 1 jan 2019 deelnemers DC-regeling
• Voorgenomen besluit tot liquidatie
• Voorgenomen vermogensverdeling
• Collectieve waardeoverdracht vanuit DB-regeling naar nieuwe uitvoerders (APF single client en verzekeraar)
• Voordat verdere stappen gezet kunnen worden moeten VO en RVT akkoord gaan
Ook: beoordeling offertes verzekeraars en formalisering aanvullende afspraken tussen OR en sociale partners over
extra bijdrage werkgever naar APF.
Planning voor het VO :
Medio april: Positieve adviezen over de 3 adviesaanvragen
Mei :
• Bestuur en delegatie VO: uitkomsten offertes bespreken
• Voorbereidend overleg over advies keuze verzekeraar
• Beleggingen prepareren voor een partiële omzetting naar cash tbv de waardeoverdracht.

Medio juni:
Generale repetitie D-day en afrondend overleg PF-bestuur, RVT en VO
26 juni: D-day !! keuze voor partij + besluit PF-bestuur + advies VO m.b.t. deal verzekeraar + akkoord RVT + tekenen
30 juni: Geen bezwaar van DNB verwacht (reguliere bedenktijd 3 maanden)
1 juli : Overdracht vermogen naar verzekeraar/ APF
Note: De planning wordt door alle betrokken partijen als zeer ambitieus gezien
Kwaliteit gaat echter voor snelheid!
Vragen nav de presentatie van Han:
Vraag: Kan er begin juli nog een sessie met het PF-bestuur komen?
Antw.: Zullen we meenemen
Vraag: Zijn wij ervan overtuigd dat DNB op zo korte termijn zijn fiat zal geven.(een paar dagen)
Antw.: Vorige keer is het traject bij DNB niet correct verlopen
Vraag: Was het half jaar uitstel nu in ons voordeel of niet?
Antw.: Beursstand eind nov. was laag(er), aanbiedingen waren slechter dan die van midden 2018
Mededelingen en ingekomen stukken

Hans van den Reydt

Ingekomen stukken: er zijn 11 afmeldingen
Notulen ALV en NLV 2018: worden zonder wijzigingen goedgekeurd
Jaarverslag secretaris 2018: gelegenheid tot het stellen van vragen: Geen vragen uit de zaal
Lidmaatschap van de KNVG is per 1 jan. 2020 opgezegd
Financieel Jaarverslag 2018

Marco van Beveren

Aan de hand van een presentatie leidt Marco de vergadering door de jaarcijfers 2018
Er is een behoorlijk positief resultaat van 8400 €
Marco stelt voor saldo van het juridisch fonds en de reservering voor de viering van het 15 jarig jubileum samen te
voegen tot een post “eigen vermogen “, dit geeft meer flexibiliteit. De leden gaan akkoord.
De VGDCN staat er financieel zeer goed voor o.a. door reserveringen voor het juridisch fonds,wat gebeurt er met het
geld als de VGDCN ophoud te bestaan? Hier wordt tzt door het bestuur voorstellen over gedaan, de leden beslissen
uiteindelijk.
Verslag kascommissie en décharge bestuur

Johan Dalhuijsen en Gerrit Jan Postma

In oktober met Marco besproken hoe de financiële rapportage verbeterd zou kunnen worden, dit is door Marco
overgenomen.
De penningmeester heeft volgens de commissie een keurig en deugdelijk financieel beleid gevoerd
Voorstel tot décharge van het bestuur voor het gevoerde financiële beleid.
Het voorstel wordt door de vergadering overgenomen
Kascommissie 2019.
Jose Bosch blijft, nieuwe leden zijn Frans Tuijtjens en Jan Dik
Verkiezing bestuursleden VGDCN
Aftredend maar herkiesbaar zijn:
• Leo Hermans
• Wim van der Luijt
Het bestuur stelt voor beiden te herkiezen als bestuurslid.
De leden gaan unaniem akkoord.

Hans van den Reydt

Rondvraag
Hans van den Reydt
Piet Bal geeft gratis DuPont “give aways” weg.
Omdat er verder geen vragen zijn in de rondvraag sluit de voorzitter onder dankzegging de vergadering

