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Wijziging regeling / Indexatie middelloon pensioenregeling van 
Huntsman Holland BV per 1 januari 2020 

Wijziging regeling 
Per 1 januari 2020 is uw pensioenregeling gewijzigd. Uw pensioenregeling kende een deels 
onvoorwaardelijke (gegarandeerde) indexatie, namelijk 25% van de prijsinflatie. 
Dit onvoorwaardelijke deel van de indexatie is komen te vervallen waardoor nu de gehele 
indexatie wordt bepaald op basis van de financiële positie van het pensioenfonds.  

Ook is het nabestaandenpensioen gewijzigd. Het nabestaandenpensioen is vanaf  
1 januari 2020 alleen nog op risicobasis verzekerd.  
U bouwt geen nabestaandenpensioen meer op.  
Uw reeds opgebouwde nabestaandenpensioen tot eind 2019 blijft onveranderd.  

De afgelopen maanden bent u, als actieve, via berichtgeving op ‘the Hub’ en via 
voorlichtingssessies uitgebreid geïnformeerd over deze wijzigingen. 

In het nieuwe pensioenreglement zijn deze wijzigingen nu ook opgenomen. U kunt het 
pensioenreglement terugvinden op https://www.pensioenfondshuntsman.nl/pensioen-1-2-
3/?laag=3. 

 Indexatie 
Het doet het bestuur van het pensioenfonds een genoegen u, als actieve, langs deze weg te 
kunnen informeren dat uw pensioenaanspraken zullen worden verhoogd per 1 januari 2020.  

De indexatie is afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds zoals weergegeven 
door de beleidsdekkingsgraad op 30 september 2019 en is maximaal gelijk aan 2,72%, zijnde 
de CPI prijsinflatie over oktober 2018 - oktober 2019. 

De financiële positie van het pensioenfonds is net niet toereikend om een volledige indexatie 
te kunnen toekennen.Uw pensioenaanspraken zullen per 1 januari 2020 daarom met 2,52% 
verhoogd worden.  

Afgezet tegen wat er in Nederland gebeurt op gebied van indexatie is dit een positief bericht. 
Het overgrote deel van de betrokkenen krijgt namelijk géén indexatie. 

Mede namens het pensioenfondsbestuur en Rick Brand wens ik u fijne feestdagen toe en het 
allerbeste voor het nieuwe jaar. 

Met vriendelijke groet,  
 

Rein Godding 
Manager Pensioenfonds 
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