
• Agenda 
– Opening 

– Notulen vergadering 17 mei 2017 

– Jaarverslag 2017/2018 

– Financieel jaarverslag 
• Vaststelling contributie 

– AVG protocol 

– Status indexatie ex Art.18 (flex plan 1994/2006) 

– Bestuursverkiezing 

– Rondvraag 

– Sluiting

Algemene ledenvergadering VVG-Lyondell (10-10-2018) 
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• Notulen vergadering 17 mei, 2017 
• (Bijgevoegd bij uitnodiging vergadering) 

• Goedkeuringen 
• Notulen 2016 
• Jaarverslag 2016-2017 
• Financieel jaarverslag 2016-2017 

• Bestuursverkiezing 
• Zwitserleven jaarverslag 2015 
• Indexatie ex Art. 18  

• Presentatie VVG-L (Adri Jansen) 
• Presentatie LYB (WTW) 
• Instemming indexatie budget 



Algemene Ledenvergadering VVG-Lyondell (10-102018)
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• Jaarverslag 2017-2018 
• (Bijgevoegd bij uitnodiging vergadering) 

• Leden 
• Nieuw: Cees van Lugtenburg & Dirk Doornbos 
• Overleden: Piet van Mechelen (10-2017); Maarten Bootsma 

(9-2018) en Joop Pardaans (10-2018) 
• NVOG lidmaatschap 

• Participatie platform verzekerde regelingen 
• Tussentijdse bestuurswijzigingen 

• S.Jansen ; Arie Geefshuisen 
• AVG protocol 

• Zie agenda  
• Uitvoering indexatie ex Art.18  

• Activiteiten werkgroep overleg met LYB  
• Zie agenda



Algemene Ledenvergadering VVG-Lyondell (10-102018)
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• Financieel Jaarverslag 2017-2018



Financieel overzicht (1)



Financieel overzicht (2)



Algemene Ledenvergadering VVG-Lyondell (10-102018)
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• AVG (Algemene Wet Gegevensbescherming 
• (protocol bijgevoegd bij uitnodiging vergadering) 

• Protocol wettelijk verplicht per eind mei 2018 
• Regelt het omgaan met privacy gevoelige gegevens 

• Naam 
• Adres, Woonplaats, postcode 
• E-mail adres 
• Aanmelddatum lidmaatschap 
• Ex-werkgever 
• Pensioenvoorziening type 
• Werkzame periode 



• Update indexatie sinds mei 2017 
– Overzicht indexatie regelingen/budgetten 

– Achtergrond VVG Budget 

– Specificaties verschillende groepen 

– Data Review 

– Impact op gehanteerde input/VVG-L budget 

– Indexatie uitvoering 

– Impact verlate 2016 indexatie 

– Beknopt  ZWL jaarverslag 2016 

– Vervolg overleg LYB

Algemene Ledenvergadering VVG-Lyondell (10-10-2018)
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Lyondell heeft per 1 januari 2015 een nieuw pensioen ingevoerd, n.a.v nieuwe wetgeving. Dit 
pensioen bestaat uit een hybride regeling van defined benefit en defined contributie.  (defined 
benefit ZWL en defined contributie ASR). Voor indexatie van deze nieuwe pensioenregeling zijn 
2 indexatiebudgetten beschikbaar, naast het VVG-L budget. 

Aanspraak op VVG-L budget  
1. Voormalige deelnemers van “Flex 2006 Plan” ( die deelnemer waren van het Seperate 

Account contract met ZwitserLeven) en die inactief werden voor 1 januari 2015 

2. De groep gepensioneerden die deelnemer waren in “Flex 1994 plan en de “Flex 2006 
“ ( met deelname in SA contract van ZwitserLeven) die inactief waren voor 1-1-2015 of die 
gepensioneerd zijn uit actieve dienst voor 1-1-2015 

1. Alle andere deelnemers die thans aanspraak kunnen maken op het voormalige artikel 18 . 
Dit is inclusief de deelnemers waarbij de pensioentoezegging ( benefits ) als inactief zijn 
aangemerkt bij ZwitserLeven voor 1-1-2015, echter de deelnemer kan nog steeds in actieve 
dienst zijn bij LyondellBasell op of na 1 januari 2015

Overzicht indexatieregelingen                                    
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Definitie deelnemersgroepen met budgetallocaties 

• De groep “bestaande actieve deelnemers”: dit zijn de werknemers in dienst per 31-12-2014 én 
1-1-2015 die deelnemer zijn aan de vanaf 1-1-2015 geldende pensioenregeling(en) (in 2015 
worden deze uitgevoerd door A.S.R. en Zwitserleven), zolang het actieve deelnemerschap 
duurt. (Indexatie wordt gefinancierd uit “budget 1, t.w.Een vast budget van 4,25 mio per jaar.) 

• De groep “nieuwe inactieve deelnemers”: dit zijn de werknemers in dienst per 31-12-2014 én 
1-1-2015, die deelnemer waren aan een van de per 1-1-2015 geldende pensioenregeling(en), 
in 2015 uitgevoerd door A.S.R. en Zwitserleven, waarbij het deelnemerschap is beëindigd na 
1-1-2015 door ontslag of pensionering.  (Indexatie wort gefinancierd uit “budget 2” , t.w. Een 
vast budget van 15 mio voor een periode van 15 jaar)

Huidige situatie                                Definitie nieuwe inactieve deelnemers
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Basis gedachte
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Voor Na

VVG 
Budget

Budget 1 
or 2

Peildatum 
1 januari 2015 



• Zwitserleven heeft aangegeven dat het Separate Account (SA) stopt 

• Daarmee viel de financieringsbron voor het indexatiebeleid weg en daarmee tevens 
toekomstige indexaties 

• LyondellBasell en VVG zijn samen tot de conclusie gekomen dat een aanpassing / 
vervanging voor art. 18 wenselijk was 

• In een gezamenlijk project is overeengekomen dat de nieuwe oplossing bestaat uit een 
budget voor de komende 15 jaar welke gebaseerd is op de waarde van art. 18 

Waarde van art. 18 is m.b.v. actuariële berekeningen  
vastgesteld op:                           €15,2M 
LYB betaalt indexatie (over 2016 in 2017):       €1,5M 
Bestaande toeslag reserve niet verrekenen:    €3,5M 
Totaal budget:                                €20,25M

Achtergrond VVG Budget
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• Stochastisch model gehanteerd met 1.000 scenario’s met 15-jaars horizon  

• Om de waarde van art 18 te bepalen is gekeken naar uitkomsten van die Stochastisch 
model 

– Uitkomsten gebaseerd op in totaal 15.000 datapunten 

• Een projectie naar de toekomst is gemaakt met de volgende gehanteerde input: 

– Startvermogen welke hoort bij VVG-groep 

– Verwachte uitkeringenstroom populatie VVG-groep 

– Van toepassing zijnde beleggingsfondsen en – mix binnen Separate Account Zwitserleven 

• Waarde van art. 18 is vastgesteld als huidige waarde (contante waarde) van gemiddelde 
verwachte toekomstige indexatie kosten voor de werkgever over de  scenario’s

Stochastische Analyse voor bepaling waarde art 18

13Bedrijfsinformatie - vertrouwelijk

Bronnen gehanteerde input: 
• Startvermogen VVG-groep: Jaarverslagen Zwitserleven 2014 en 2015 
• Verwachte uitkeringenstroom VVG-groep: Meest recente databestand Zwitserleven 

per 31 maart 2016



• Medewerkers die opnieuw in dienst zijn getreden ; 

– Beschouwd als doorlopend dienstverband ( 0-6 maanden ) Indexatie actieven 

– Beschouwd als ondertbroken dienstverband ( 6 maanden of meer onderbreking ), indien 
onderbreking na 1-1-2015 heeft plaatsgevonden ( Indexatie nieuwe inactieven ) 

– Beschouwd als onderbroken dienstverband  ( 6 maanden of meer onderbreking  ), indien 
onderbreking voor 1-1-2015 heeft plaatsgevonden  ( indexatie VVG budget ) 

• Medewerkers die een voorziening hebben die reeds uitkeert ; 

– Indien uitkering aanvang heeft voor 1-1-2015 dan indexatie uit VVG budget 

• Premievrije tijdelijke ouderdomspensioen 

– Indien einde dienstverband of ingang uitkering voor 1-1-2015 indexatie VVG budget 

– Indien na 1-1-2015 : - Budget 1, indien medewerker nog “actief” is 

                                      - Budget 2, indien er sprake is van beeindiging arbeidsovereenkomst 

Specificaties verschillende groepen 
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• Waarde-overdracht  excess amount; 

– Indien arbeidsovereenkomst voor 1-1-2015 aangevangen is , dan sprake van VVG budget 

• Medewerkers die in dienst blijven na pensioengerechtigde leeftijd ( 67/68 etc. ); 

– Indien voorzieningen niet uitkeren en nog pensioen opgebouwd wordt, budget 1 

– Indien voorzieningen uitkeren of opbouw van voorziening na 1-1-2015 gestart is , budget 2 

• Ploegentoeslag ; 

– Polis ploegentoeslag volgt basisverzekering van medewerker

Specificaties
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• Bijzonder Partner pensioen of verevend ouderdomspensioen; 

– Ex-partner volgt de indexatiematrix die van toepassing is op de hoofdverzekerde  

     

• Arbeidsongeschiktheid; 

– Beslissing UWV t.a.v. arbeidsongeschiktheid bepalend voor indexatiebudget. Dit zal in meerderheid 
van gevallen bepalend zijn. 

– Premievrijstelling in eindloonregeling, VVG budget 

– Premievrijstelling in middelloon regeling, budget 2 

• Internationale polissen ( European transfer program)  ; 

– Indien voor 1-1-2015 , VVG budget 

– Indien na 1-1-2015 , budget 2

Specificaties
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• Scope van de review: alle polissen en indexatiecategorieën binnen het contract bij 
Zwitserleven zijn beoordeeld, niet zijnde alleen VVG 

• Toekennen van de juiste indexatiecategorie aan de diverse polissen bij Zwitserleven 

• Behandeling “bijzondere groepen”  besproken met VVG-L en pensioendeskundige 

• ZL implementatie indexatiematrix en herberekening waarde van art 18.

Data review
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• In lijn met de afspraken uit de vorige VVG meeting heeft ZL de administratie aangepast. 
Dankzij data review is onlangs correcte VVG-groep vastgesteld 

• Als gevolg hiervan een verschillende impact op het Startvermogen VVG-groep (gebaseerd 
op jaarverslagen 2014 en 2015 Zwitserleven) en de Verwachte uitkeringenstroom VVG-
groep (gebaseerd op bestand per 31 maart 2016) 

• Impact op gehanteerde input is als volgt: 

• Merk op dat bij de oude input (789 polissen) ruim honderd ex-partner polissen behorende 
bij actieven waren meegenomen die een relatief lage voorziening vertegenwoordigen 

– Deze polissen behoren niet tot de VVG-groep maar waren als slapers in het oude Zwitserleven 
bestand opgenomen

Impact op gehanteerde input
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Input Oude waarde Nieuwe waarde Impact

Startvermogen € 163,6M € 168,7M + 3,1%

Aantal polissen in 
uitkeringenstroom

789 673 -/- 14,7%



• De stochastische analyse is opnieuw uitgevoerd uitgaande van de input op basis van de 
correcte VVG-groep 

• Alle overige zaken (veronderstellingen, berekeningsdatum en dergelijke) zijn gelijk 
gehouden aan de vorig jaar uitgevoerde stochastische analyse 

• Impact op waarde van art. 18 van gehanteerde input op basis van de correcte VVG-groep is 
zeer beperkt:

Impact op VVG budget
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Conclusie naar aanleiding impact: 
• De impact van de data review op de waarde van art. 18 is minimaal  
     (de waarde wordt door de aangepaste input zelfs wat lager)  
• Er is geen aanleiding om het vorig jaar tussen LyondellBasell en VVG bereikte akkoord 

inzake het VVG budget aan te passen

Stappen Waarde art. 18 Procentuele impact

Oorspronkelijke waarde € 15,2M

Aanpassing startvermogen + € 0,4M + 2,4%

Aanpassing uitkeringenstroom − € 0,5M − 3,3%

Nieuw vastgestelde waarde € 15,1M − 0,9%



• ZL implementatie indexatiematrix in de administratie 
• LYB inventarisatie welke groep van medewerkers welke documentatie heeft 

ontvangen.  
• Overleg VVG-L/pensioendeskundige,  

• update de EUR 20.25 uitvoeringsovereenkomst en pensioenreglement mbt de 
uiteindelijke indexatie methodologie (datum 7 juni,2018) 

• Formalisering overeenkomst met de verzekeraar (Zwitserleven).  In 
overreenstemming met VVG-L. (datum 7 juli,2018) 

• Afwikkeling van de juridische documenten met de verzekeraar (Zwitserleven) 
• Administreren van de indexatie per 2017 na afloop van het consultatieproces 

(september 2018) 
• Administratie van 2018 en daaropvolgende jaren.

Uitgevoerde vervolgstappen 
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Indexatie overzicht

Jaar Moment 
toekenning

Moment besluit en 
verwerking

Hoogte 
indexatie

Kosten /  
hoogte budget

2015 1-7-2016 April 2017 0,5%    € 690.000

2016 1-1-2018* September 2018 1,08% (act 
0,9%)

€ 1.500.000

2017 1-7-2018 Oktober 2018 0,89% € 1.250.000

2018 1-7-2019 Planning Q3 2019 € 1.250.000

▪ Indexatie over jaar 2015 is conform art. 18 pensioen reglement 
▪ Indexaties over jaren 2016 en verder zijn op basis van overeengekomen en 

gecommuniceerde budgetafspraken: 
▪ € 1,5 miljoen in 2017  
▪ € 1,25 miljoen in jaren 2018 – 2032 

* Zie volgende slide inzake moment van toekenning indexatie over jaar 2016



 
Indexatie over 2016 

(moment van toekenning)
1-7-2017 1-1-2018

Beoogde 
toekenningsdatum 

indexatie

Feitelijke 
toekenning van 
1,08% indexatie

▪ Doordat vaststelling indexatie over 2016 pas in 2018 heeft plaatsgevonden, vindt de 
indexatietoekenning per 1 januari 2018 plaats 
▪ Pensioenverzekeraar kan niet retroactief een indexatie per 1 juli 2017 uitvoeren 

omdat kalenderjaar administratief al is afgesloten 
▪ De latere vaststelling is een gevolg van totstandkoming Toeslagovereenkomst  

in 2018, dit als gevolg van de uitgevoerde analyse om alle VVG-deelnemers op de juiste 
wijze te identificeren (indexatiematrix) en afstemming met partijen 



 
Indexatie overzicht (art. 18 pensioen reglement)

• Ontwikkeling indexatie
Toeslag jaar     verhoging  betaling  
                                        (%)  
2008 2007 aug-08 1,74  
2009 2008 aug-12 1,50  
2010 2009 sep-10 1,00  
2011 2010 nov-11 1,70  
2012 2011 sep-12 2,10  
2013 2012 jan-14 2,00  
2014 2013 okt-15 1,00  
2015 2014 dec-15 0,40  
2016 2015 apr-17 0,50  
2017.         2016       (sep-17) 0,90  wordt nu in 2018 betaalt 
2017         2016 jan-18 1,08  (te betalen uit nieuw budget) 
2018         2017         jul-18       0,89



 
Impact toekenning 2016 indexatie per 1 jan 2018 



 
Impact toekenning 2016 indexatie per 1 jan 2018



 
Impact toekenning 2016 indexatie per 1 jan 2018



 
Impact toekenning 2016 indexatie per 1 jan 2018



Algemene Ledenvergadering VVG-Lyondell (10-102018)
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• Beknopt ZWL jaarverslag 2016 



Zwitserleven jaarverslag 2016 (1) 
 Overzicht resultaten

       Balans   

     Bezittingen (marktwaarde) 

     Pensioenverplichtingen (3 & 4%) 

     Zwitserleven dekkingsgraad (FVR)      

     Verlies en Winst 

     Inkomen 

     Uitgaven 

     Resultaat 

                 

     Alle bedragen zijn in miljoenen euro’s  

390 325

246 237

100,4% 101%

63,1 6,8
14,9 15,7
48,2 -8,9

YE 2016 YE 2015



Zwitserleven jaarverslag 2016 (2) 
 Verlies/winstrekening

     Inkomsten   

     Premies 

     Toename VSO 

     Resultaat investeringen 

     Totaal     

     Uitgaven 

     Pensioenbetalingen 

     Toename pensioenverplichtingen 

     Totaal 

     Totaal resultaat 

     Alle bedragen zijn in miljoenen euro’s  

                 

7,7 8,7 9,2 10,8
0 0 0 0

55,4 -1,9 -97,9 -25,2
63,1 6,8 106,9 -14,4

6,1 6,2 6,0 6,3
8,8 9,5 9,6 11,2

14,9 15,7 15,6 17,5

YE 2016 YE 2015 YE 2014 YE 2013

48,2 -8,9 91,3 -31,9



Zwitserleven jaarverslag 2016 (3) 
Balans

     Bezittingen  
     Obligaties 
     Rente 
     Claims 
     Banksaldo    
     Rekening ZL (current account) 
     Totaal 

     Verplichtingen 
     Pensioenen 
     Mortaliteitsreserve 
     Indexatiereserve 
     Investeringsrisicoreserve 
     Vrije reserve 
     Andere verplichtingen 
     Totaal                 

388,7 325,2 320,4 218,5
3,0 2,8 2,7

0,6
1,1 0,4 4,2 2,6

12,6 28,5 27,2 28,6
402,4 357,1 354,6 253,0

241,6 233,0 223,5 214,2

4,1 4,1 4,1 4,0

0,7 0,6 0,6 1,3

154,4 116,1 121,9 30,7

0 2,2 2,2 1,6

1,6 1,1 2,3 1,2

402,4 357,1 354,6 253,0

YE 2016 YE 2015 YE 2014 YE 2013



Algemene Ledenvergadering VVG-Lyondell (10-10-2018)
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• Vervolg overleg met LYB 
• Focus op pensioenregelingen miv 1-1-2015 

• Inhoud regelingen en reglementen 
• Transparantie mbt indexatie, groep medewerkers die 

na 1-1-2015 met pensioen zijn gegaan 
• Gestand doen van eerdere toezeggingen voor deze 

specifieke groep aparte communicatie te maken voor 
indexatie 

• Toezegging LYB overleg met werkgroep VVG-L in 
november (22-11-2018)



• Bestuursverkiezing/samenstelling bestuur 
– Voorzitter: M.B.Wessling (aftredend), kandidaat R.van Onkelen 

– Secretaris: A. Geefshuijsen (aftredend), kandidaat W. de Goeij 

– Penningmeester: F. Hesselink, herkiesbaar 

– Algemeen lid: S. Jansen (aftredend) 

                       C. van Wageningen (aftredend) 

                                 A. Paauwe (aftredend)   

                                 D. Doornbos (kandidaat) 

–  Adviseur(s):    H. Baden 

    M.B Wessling ( of algemeen lid)     

 

Algemene Ledenvergadering VVG-Lyondell (10-10-2018)

33Bedrijfsinformatie - vertrouwelijk



• Agenda 
– Opening 

– Notulen vergadering 17 mei 2017 

– Jaarverslag 2017/2018 

– Financieel jaarverslag 
• Vaststelling contributie 

– AVG protocol 

– Status indexatie ex Art.18 (flex plan 1994/2006) 

– Bestuursverkiezing 

– Rondvraag 

– Sluiting

Algemene ledenvergadering VVG-Lyondell (10-10-2018) 
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• Agenda 
– Opening 

– Notulen vergadering 17 mei 2017 

– Jaarverslag 2017/2018 

– Financieel jaarverslag 
• Vaststelling contributie 

– AVG protocol 

– Status indexatie ex Art.18 (flex plan 1994/2006) 

– Bestuursverkiezing 

– Rondvraag 

– Sluiting
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