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Geacht bestuur van de VGVA,

Naar aanleiding van uw brief d.d. 22-10-2016 kan ik, namens Aluminium& Chemie
Rotterdam B.V., u als volgt informeren.

Zoals al eens eerder is aangegeven is het bekend dat uw vereniging een andere mening is

toegedaan omtrent de indexatieafsprakenvan de ingegane pensioenen van de voorheen
door de Stichting Alcan pensioenfonds uitgevoerde pensioenregelingen.Op de visie van uw

_ vereniging is reeds diverse malen uitgebreid gereageerd. Wij zien geen reden om de
discussie hieromtrent te heropenen en nader in te gaan op hetgeen hierorntrent in uw brief
is opgenomen.

Daarnaast geeft u aan dat er sprake zou zijn van ongelijke behandelingtussen deelnemers
die v_o_o_r 01-01-2012 met pensioen zijn gegaan en deelnemers die _r1a 01-01-2012meb
pensioen zijn gegaan. Met deze laatste groep deelnemers wordt gedoeld op de deelnemers
die pensioenrechten hebben opgebouwd binnen de nieuwe pensioenregeling,zoals die
per 01-01-2012 van toepassing is geworden en is ondergebracht bij Nationale
Nederlanden. _

Zoals u aangeeft heeft de indexatiecommissie besloten een toeslag per 01 -01-2016 te
verlenen van 0,7% van de pensioenaanspraken die zijn opgebouwdtussen 01-01-2012 en
31 -12-2015. -

Ons inzien is van ongelijke behandelingnaar leeftijd in de zin van de Wet gelijke
behandeling leeftijd bij de arbeid gg_e_n sprake. Er is namelijk sprake van twee verschillende
groepen pensioengerechtigdendie op basis van twee separate pensioenregelinghun
rechten ontlenen. '

De pensioengerechtigdenna 01-01-2012 ontvangen de toeslag uit hoofde van de
pensioenregelingzoals die geldt vanaf 01-01-2012 en over de pensioenaanspraken die

»

vanaf 01-01-2012 zijn opgebouwd.

Gezien bovenstaande zien wij dan ook geen reden om het indexatiebesluit te wijzigen.

Met vriendelijke groet,

‘.o _ _563

Managing Director


