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De heer T. Sanders                 Brielle, 29 december 2016  
Managing Director Aluminium & Chemie Rotterdam B.V.                              
Oudemaasweg   80                            
3197KJ, Rotterdam Botlek.       

Geachte heer Sanders, 

Naar aanleiding van uw antwoordbrief d.d. 22-november 2016, zijn we van mening dat onze 
zienswijze kennelijk nog helderder gesteld moet worden.  Het gaat ons niet om de verschillen in de 
geldende pensioenreglementen maar om de overeenkomsten in de artikelen welke in het ene 
reglement wel en in het andere reglement niet worden nageleefd. We blijven daarom van mening 
dat de gepensioneerden niet gelijk worden behandeld. 

Het tot stand komen van een wijziging in een pensioenregeling of het  bestempelen van een 
gewijzigde pensioenregeling tot een nieuwe pensioenregeling is niet altijd scherp gedefinieerd. De 
inhoud van de pensioenregeling maakt dan duidelijk of er meerdere versies van pensioenregelingen 
tegelijkertijd worden uitgevoerd. Ook bij Aluchemie is dit het geval. Actueel zijn in dit verband b.v. de 
regelingen I-2007, II-2007 en II-2012. Deze drie teksten  vormen op dit moment de actuele 
pensioenregelingen bij Aluchemie . 

Als gepensioneerde deelnemer is op dit moment  één van deze  drie regelingen als bindende 
pensioenovereenkomst op je persoonlijke situatie van toepassing.   De regelingen I-2007, II-2007 
hebben alleen nog betrekking op gepensioneerde deelnemers ,  de regeling  II-2012 geldt zowel voor 
gepensioneerde als voor actieve deelnemers. 

In arbeidsvoorwaarden overleg (CAO), zijn de verschillen in de diverse artikelen overeengekomen en 
bindend verklaard.  

Alle drie reglementen bevatten een artikel m.b.t. toeslagen op ingegane pensioenen: 

Voor pensioenreglement  I-2007 :  Artikel  11  Toeslagen. 
Voor pensioenreglement II-2007 :  Artikel  11  Toeslagen. 
Voor pensioenreglement II-2012  : Artikel  11  Toeslagen. 

Met het uitvoeren van het besluit toeslagen per 1-1-2016 te weten 0,7 % toeslag (alleen toegekend 
aan gepensioneerden die in de regeling II-2012  zijn opgenomen),  is wel degelijk sprake van een 
ongelijke behandeling van gepensioneerden. Voor allen geldt dat op  een overeenkomstige wijze een  
indexatie regeling op ingegane pensioenen in het reglement  is  overeengekomen. 

Indexatie moet worden toegekend aan alle gepensioneerden  waarvoor daar de contractuele 
verplichtingen met de deelnemer zijn aangegaan ongeacht hun leeftijd of pensioeningangsdatum. 

We eisen van u dat u dit verschil in behandeling wegneemt en de reeds ontstane verschillen 
compenseert. Graag horen we van u op welke wijze en op welke termijn dit zal worden gerealiseerd.  
Ook ontvangen we graag van u het reglement van de nieuwe pensioenregeling welke  (zoals we 
vernomen hebben),  op 1-1-2017 ingaat. 

Namens het bestuur van de VGVA. 

 Hoogachtend,  

 

de secretaris:   D. v. Rijn,    Klipper 4, 3232CM Brielle. 


