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Onderwerp:
Bijzondere indexatie van de pensioenrechten en de pensioenaanspraken bij Nutreco Nederland b.v.

Boxmeer, augustus 2021
Geachte heer/mevrouw,
Via deze brief willen we je informeren over de bijzondere indexatie van de pensioenrechten en de
pensioenaanspraken per 1 januari 2021.
De PensioenUitvoeringsCommissie (PUC) heeft besloten om per 1 januari 2021 een bijzondere
indexatie van 1,5% toe te passen op de uitkeringen van de pensioengerechtigden en op de
opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve en inactieve deelnemers in de DB-regeling
(middelloonregeling).
Het betreft de pensioenrechten en de pensioenaanspraken die tot 1 januari 2017 zijn opgebouwd in de
middelloonregeling bij Aegon en die vanaf 1 januari 2017 tot 1 januari 2021 zijn opgebouwd in de
middelloonregeling bij Nationale Nederlanden (NN).
Aanleiding
De PUC neemt jaarlijks een besluit om, op basis van de bepalingen in het toeslagreglement, wel of
geen indexatie te verlenen. Volgens de bepalingen in het toeslagreglement zou de indexatie per
1 januari 2021 nihil zijn. Voor de bijzondere indexatie van 1,5% per 1 januari 2021 maakt de PUC
echter gebruik van het recht om in enig jaar af te wijken van het toeslagbeleid (artikel 3, lid 2 van het
toeslagreglement). Onder andere de volgende zaken zijn door de PUC meegenomen bij de afweging:
 Het einde van het contract met NN per 1 januari 2021
 De afschaffing van de middelloonregeling per 1 januari 2021
 De eenmalig beschikbaar gekomen financiële middelen voortvloeiend uit eerder gemaakte
afspraken
 De afnemende populatie die in aanmerking komt voor indexatie
 De indexatieachterstand
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Besluit
De PUC heeft uitvoerig overleg gevoerd over de hoogte van de indexering, daarbij is vooral gekeken
naar de evenwichtigheid voor alle belanghebbenden. De PUC probeert rekening te houden met de
belangen van actieve en inactieve deelnemers én ook met de belangen van de gepensioneerden.
De indexatie wordt gefinancierd met de aanwezige middelen in het toeslagendepot. Het toeslagendepot
is uitsluitend bedoeld voor indexatie van pensioenaanspraken en –rechten. Bij het besluit van de PUC
is rekening gehouden dat er, na de financiering van de indexatie per 1 januari 2021, nog voldoende
middelen in het toeslagendepot zijn voor toekomstige indexaties.
Overig
De indexatie per 1 januari 2021 zal, naar verwachting, in september worden uitgevoerd door Aegon en
NN.
Over de verhoging van de uitkering voor de pensioengerechtigde wordt door Aegon en NN een brief
verstuurd naar de pensioengerechtigde.
De verhoging van de pensioenaanspraak zal, na aanpassing door Aegon en NN, direct zichtbaar zijn op
“Mijn Aegon” en “Mijn NN”.
Op “mijnpensioenoverzicht” zal de verhoging van de pensioenaanspraak, naar verwachting, in het 4de
kwartaal 2021 zichtbaar zijn.
Indien je vragen hebt over de inhoud van deze brief dan kun je contact opnemen met het HR-SSC van
Nutreco: hr-ssc@nutreco.com, telefoonnummer: 088 0533299.
Met vriendelijke groet,

M.W. Roelants
Chief HR Officer

