In liquidatie
Addendum voor wijziging pensioenregeling en pensioenreglement
van Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland
voor de Middelloonregeling voor de werknemers van Genencor International B.V.

Dit addendum is enkel van toepassing op degenen die reeds vóór 1 juli 2019 gewezen deelnemer of
gepensioneerde in de middelloonregeling van Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland zijn geworden.
Dit addendum is niet van toepassing op (gewezen) deelnemers van wie het dienstverband met de werkgever is
geëindigd vóór 1 juli 2019 en die alleen nog deelnemen vanwege voortgezette pensioenopbouw tijdens
arbeidsongeschiktheid.
Het bepaalde in dit addendum is niet van toepassing op een ingegaan ANW-hiaten en/of
arbeidsongeschiktheidspensioen.
Met ingang van 1 juli 2019 gelden de volgende aanpassingen van het pensioenreglement:

A. Collectieve waardeoverdracht
De tot 1 juli 2019 opgebouwde pensioenaanspraken van degene die reeds vóór 1 juli 2019 gewezen deelnemer
zijn geworden en de pensioenrechten van degene die reeds vóór 1 juli 2019 gepensioneerde zijn geworden,
worden per 1 december 2019 overgedragen aan Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.,
gevestigd te Rotterdam, hierna "Nationale-Nederlanden" genoemd.
Nationale-Nederlanden wordt per 1 december 2019 de pensioenuitvoerder. Het pensioenreglement blijft van
toepassing met de onderstaande aanpassingen.
B. Reductie groot leeftijdsverschil
Het (bijzonder) partnerpensioen wordt niet verminderd met 2,5% voor ieder vol jaar dat de partner meer dan
10 jaar jonger is dan de gewezen deelnemer of de gepensioneerde op de dag van diens overlijden.
C. Flexibiliseringsmogelijkheden
De keuzemogelijkheden zoals ruil, vervroeging en uitstel kunnen in de toekomst wijzigen door aanpassing van
wet- of regelgeving. Die wijzigingen gelden voor de pensioenen conform het algemene beleid van NationaleNederlanden.
D. Vervroeging pensioendatum
Indien de gewezen deelnemer de ingangsdatum van het ouderdomspensioen wil vervroegen dient hij dit
minimaal zes maanden voor de gewenste pensioendatum schriftelijk kenbaar te maken aan NationaleNederlanden.
E. Flexibiliseringsfactoren
Bij toepassing van keuzemogelijkheden (ruil, vervroeging en uitstel) gelden vanaf 1 januari 2021 de door
Nationale-Nederlanden vastgestelde ruilfactoren. Eventuele afkoop van pensioenaanspraken en pensioenen
worden vanaf 1 januari 2021 berekend op de door Nationale-Nederlanden vastgestelde afkoopfactoren.
Nationale-Nederlanden kan deze ieder jaar opnieuw vaststellen. Tot 1 januari 2021 zal Nationale-Nederlanden
de laatst vastgestelde factoren van het pensioenfonds blijven hanteren.
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F. Toeslagen
Het pensioenfonds heeft bij de overdracht naar Nationale-Nederlanden het toeslagbeleid zoals omschreven in
het pensioenreglement vervangen door een éénmalige inhaaltoeslag van de te verzekeren pensioenaanspraken
en pensioenrechten per 1 januari 2020 gevolgd door een jaarlijkse verhoging van 1,80% van de
pensioenaanspraken en pensioenrechten per januari van ieder jaar vanaf 1 januari 2020. De hoogte van de
éénmalige inhaaltoeslag zal in een separaat bestuursbesluit worden vastgesteld. In verband hiermee is het
bepaalde in het pensioenreglement over toeslagen niet langer van toepassing.
G. Vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten
De bevoegdheid van het pensioenfonds om de verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten te
verminderen als de financiële toestand van het pensioenfonds dat nodig maakt, zoals beschreven in het
pensioenreglement, vervalt vanaf 1 december 2019.
H. Bevoegdheden van het pensioenfonds
De bevoegdheden van het bestuur of van het pensioenfonds zoals in het pensioenreglement beschreven,
komen vanaf 1 december 2019 toe aan Nationale-Nederlanden.
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