Addendum voor wijziging pensioenregeling en pensioenreglement van
Stichting Pensioenfonds Henkel Nederland B.V. d.d. 25 augustus 2021 (hierna:
het Pensioenreglement)
In verband met de liquidatie van Stichting Pensioenfonds Henkel Nederland B.V.
(hierna: het fonds) worden de pensioenaanspraken en -rechten van de (gewezen)
deelnemers, pensioengerechtigden en gewezen partners, die zijn opgebouwd op
grond van het Pensioenreglement van het fonds vanaf 7 juli 2021 verzekerd bij
Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. (hierna: NationaleNederlanden) en op de geplande overdrachtsdatum van 1 november 2021 aan
Nationale-Nederlanden overgedragen.
Als gevolg hiervan gelden in aanvulling op of in afwijking van het Pensioenreglement
de volgende bepalingen:
Overdrachtsdatum
De geplande overdrachtsdatum is 1 november 2021. Het fonds zal de definitieve
overdrachtsdatum aan alle aanspraak- en pensioengerechtigden kenbaar maken.
Als de overdrachtsdatum wordt uitgesteld geldt in onderstaande bepalingen als
overdrachtsdatum de uitgestelde overdrachtsdatum.
Collectieve waardeoverdracht
De opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten van de
arbeidsongeschikte deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en
gewezen partners worden op de overdrachtsdatum overgedragen aan NationaleNederlanden. Nationale-Nederlanden wordt vanaf de overdrachtsdatum de
pensioenuitvoerder. Het Pensioenreglement blijft van toepassing door de
aanpassingen in dit addendum.
Bevoegdheden fonds
De bevoegdheden van het bestuur of van het fonds, zoals in het Pensioenreglement
beschreven, komen vanaf de overdrachtsdatum toe aan Nationale-Nederlanden.
Algemene en bijzondere voorwaarden
Vanaf 7 juli 2021 zijn op de pensioenaanspraken en pensioenrechten uit het
Pensioenreglement de algemene voorwaarden (VV11013EO) en bijzondere
voorwaarden (NHT1107) van Nationale-Nederlanden van toepassing.
Op verzoek stelt Nationale-Nederlanden de voorwaarden beschikbaar.
Artikel 1 Flexibiliseringsfactoren
1. In afwijking van het bepaalde in artikel 6A, 6B, 6C van het Pensioenreglement
zijn vanaf 7 juli 2021 de door Nationale-Nederlanden vastgestelde ruilfactoren
van toepassing. Nationale-Nederlanden kan deze ieder jaar opnieuw
vaststellen.
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2. In afwijking van het bepaalde in artikel 17, lid 11, van het Pensioenreglement
zijn vanaf 7 juli 2021 de door Nationale-Nederlanden vastgestelde
afkoopfactoren van toepassing. Nationale-Nederlanden kan deze ieder jaar
opnieuw vaststellen.
3. De Uitvoeringsbepalingen zoals opgenomen in het Pensioenreglement zijn
vanaf 7 juli 2021 vervallen.
Artikel 2 Keuzemogelijkheden
1. Artikel 6B lid 2 onder c en d van het Pensioenreglement komt te vervallen en
wordt vervangen door het volgende: De gewezen deelnemer heeft de
mogelijkheid om een deel van het ouderdomspensioen te ruilen voor extra
partnerpensioen. Het partnerpensioen mag na uitruil niet hoger zijn dan 70%
van het ouderdomspensioen na ruil. De gewezen deelnemer kan 100, 75, 50
of 25% van het partnerpensioen ruilen voor een hoger ouderdomspensioen.
2. In artikel 6C lid 4 van het Pensioenreglement komt de mogelijkheid van een
lage uitkering van het ouderdomspensioen van 87,5% van de verhoogde
uitkering te vervallen. De duur van de variatie in hoogte van het
ouderdomspensioen is maximaal 10 jaar. Deze maximale duur vervangt de
bepaling daarover in artikel 6C lid 1.
3. De keuzemogelijkheden zoals opgenomen in de artikelen 6A, 6B en 6C van
het Pensioenreglement kunnen in de toekomst wijzigen door aanpassing van
wet- of regelgeving. Mogelijke wijzigingen gelden onverkort voor de
opgebouwde pensioenaanspraken- en rechten overeenkomstig het algemene
beleid van Nationale-Nederlanden hieromtrent.
4. Indien er een wettelijke mogelijkheid komt voor deelnemers aan de
pensioenregeling om 10% van de pensioenaanspraken af te kopen, dan zal
Nationale-Nederlanden daaraan meewerken.
Artikel 3 Uitstel ingang ouderdomspensioen
In afwijking van artikel 6A lid 3 van het Pensioenreglement geldt dat de gewezen
deelnemer kan verzoeken het ouderdomspensioen uit te stellen en te laten ingaan
op een latere datum die uiterlijk vijf jaar na de AOW-datum van de gewezen
deelnemer ligt. Uitstel is mogelijk telkens voor de duur van maximaal een jaar.
Artikel 4 Wezenpensioen
1. Artikel 9 lid 2 van het Pensioenreglement komt te vervallen en wordt
vervangen door de volgende bepaling:
“Met kinderen beneden de 18-jarige leeftijd worden gelijkgesteld studerende
kinderen en invalide kinderen van 18 tot en met 26 jaar. Een studerend kind is
een kind dat onderwijs of een beroepsopleiding volgt voor meer dan de helft
van de tijd die anders voor werk beschikbaar is. Een invalide kind is een kind
van 18 jaar of ouder dat door ziekte of gebreken niet in staat is om 55% van
het inkomen te verdienen dat een lichamelijk en geestelijk gezond persoon
kan verdienen.”
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2. Artikel 9 lid 4 van het Pensioenreglement komt te vervallen en wordt
vervangen door de volgende bepaling:
Het wezenpensioen bedraagt voor elke wees 14% van het
ouderdomspensioen bedoeld in artikel 6 lid 2.
Artikel 5 Toeslagverlening
Artikel 23 van het Pensioenreglement vervalt vanaf 7 juli 2021 en wordt vervangen
door de volgende tekst:
De bij het fonds opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten, inclusief de door het
fonds per 1 juli 2021 verleende eenmalige inhaaltoeslag, van de aanspraak- en
pensioengerechtigden, worden jaarlijks op 1 januari – voor het eerst per 1 januari
2022 – verhoogd met 1,2%.
Artikel 6 Vervallen bepalingen
1. Artikel 12A van het Pensioenreglement is vervallen.
2. Artikel 21 van het Pensioenreglement is vervallen.
Artikel 7 Partnerbegrip
In afwijking van artikel 7 lid 1 van het Pensioenreglement wordt het Partnerpensioen
ook toegekend in het geval de partners gedurende zes maanden een gezamenlijke
huishouding voeren en samen op hetzelfde adres wonen en als zodanig
ingeschreven staan in het BRP of in het geval de partners samenwonen op hetzelfde
adres (BRP) en een notarieel verleden samenlevingsovereenkomst zijn aangegaan.
Artikel 8 Klachtenprocedure
Nationale-Nederlanden heeft een klachtenprocedure. Eventuele klachten van
aanspraak- en pensioengerechtigden kunnen worden toegezonden aan NationaleNederlanden.
Artikel 9 Inwerkingtreding
Dit addendum treedt in werking op de overdrachtsdatum behoudens het bepaalde in
artikel 1 en artikel 5 van dit addendum.
Nieuwegein, 27 september 2021

H.M.E. Janssen
Bestuurslid namens de werkgever

A. Benschop,
Bestuurslid namens de werknemers
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