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De heer T. Sanders Brielle, 22 oktober 2016
Managing DirectorAluminium & Chemie Rotterdam B.V.

Oudemaasweg 80
3197KJ, Rotterdam Botlek.

Geachte heer Sanders,

Eind 2015 hebben we per email contact met u gehad m.b.t. tot onopgeloste problemen bijde
pensioenuitvoering. In uw laatste antwoord geeft u aan dat u van mening bent dat de zaken zo
correct en volledigmogelijk zijn beantwoord en sluit u de discussie ondanks het feit dat belangrijke
vragen onbeantwoord blijven en gaat u nietin op onze grief dat de toeslagverlening niet meer
conform het reglement wordt uitgevoerd.

Maar u weerspreekt niet dat de pensioenreglementen l-2007 en ll-2007van Stichting Alcan
Pensioenfonds nog steeds gelden als de pensioenovereenkomsten tussen werkgever en
(e»)werknemeren dat de inhoud van deze overeenkomsten bindend is voor alle betrokken partijen.
(Zie de toelichting van de ombudsman pensioenen in zijn brief d.d. 27-03-2013 aan de VGVA).

Ook sluit u zich kennelijk aan bij het antwoord van de heer D. Allaire in zijn brief d.d. 02-07—2013
waarin hij schrijft : Het reglement geeft aan dat er sprake is van een voorwaardelĳke indexatie op
basis van beschikbare middelen gebaseerdop overrente en dekkingsgraad. Doorhetfeit dat er geen
sprake meer is van overrente komt het er in de praktĳk op neer dat er geen beschikbare middelen
meerzullen zĳn voor indexatie.

Dit is niet helemaal waar, in het pensioenreglement (waarin de pensioenovereenkomst is

vastgelegd), wordt met geen woord gesproken over "overrente" en wordt alleen gesproken over
dekkingsgraad. De kosten voor de pensioenuitvoering werden voor 01—01—2012 als onderdeel van de
kostendekkende premie door de werkgevers gedragen. De dekkingsgraad werd mede bepaald door
de kostendekkende premie. De kostendekkende premie bepaalde dan ook mede de beschikbare
middelen voor indexatie. Na de overdracht van de pensioenaanspraken aan de verzekeraar in een
premievrij contract, is de mogelijkheidvan toeslagen op basis van "rendement” en "dekkingsgraad"
op grond van de overeengekomen contractvoonlvaarden uitgesloten. Er is ook niet voorzien in een
anderevorm van fondsvorming om de toeslagenbepalingen te kunnen uitvoeren, zoals wel is
gerealiseerd voor de overeenkomsten van het actuele pensioenregelement—ll 2012.

Het tweede deel in het hierboven aangehaalde antwoord van de heerAllaire vermeld dat er geen
beschikbare middelen meer zullen zijn voor indexatie. Echter in het Pensioenreglement —II 2012 is in

art. 11 een toeslagenregeling opgenomen die voorziet in voorwaardelijke toeslagen op ingegane
pensioenen. Een indexatiecommissìe beslist nu jaarlijks in hoeverre de pensioenen worden
aangepast. Voor de financiering heeft de werkgever een toeslagen depot gevormd waarin overrente
wordt gestort en stortingen door de werkgever. Kennelijk zijn er door de werkgever hier dus wel
middelen gevonden, beschikbaar voor indexatie.

In januari 2016 zijn we op de hoogte gesteld van het besluit toeslagen t.b.v. de pensioenregeling per
1 januari 2016. Daarin zijn voor de inactieve deelnemers de toeslagen op de pensioenaanspraken
vastgesteld (0,7% per 1 januari over de pensioenaanspraken opgebouwd van 01—01-2012t/m 31-12_
2015).

Hierdoorworden groepen gepensioneerden ongelijk behandeld. Terwĳl voor allen in hun
pensioenovereenkomsten de voorwaardelijke toeslagen op ingegane pensioenen zijn vastgelegd.
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De wijzigingen m.b.t. de pensioenuitvoerìng rechtvaardigen niet het nu ontstane onderscheid
waarbij aan de voor 01-01—2012gepensioneerden geen toeslag op ingegaan pensioen wordt
toegekend en wel een toeslag wordt toegekend aan de na 01-01-2012 gepensioneerde collega's.

Wanneer de werkgever financiële middelen ter beschikkingheeft voor het bijdragen in een
toeslagendepot, dan moeten toeslagtoekenningen op ingegane pensioenen plaatsvinden aan al£
gepensioneerden waarin dat in de pensioenovereenkomst is vastgelegd ongeacht hun leeftijd en het
moment van pensionering.

Bij het beëindigen van de uitvoeringsovereenkomst met het voormalige bedrijfspensioenfonds en het
afsluiten van een nieuwe uitvoeringsovereenkomst (een verzekeringscontract dat direct met de
pensioenverzekeraar is afgesloten), is door de werkgever een toeslagendepotingericht en een
indexatiecommissie ingesteld t.b.v. de toeslag verlening toegezegd in reglement-II 2012, waarvan de
ouderegepensioneerdenzijn uitgesloten. Er is hierbij geen rekening gehouden met het feit dat door
het premievrij achterlaten van gewezen deelnemers in de regelingen voor 01-01-2012, er ongelijke
behandeling m.b.t. toeslagverlenìng ontstaat.

Het niet meer in het contract met de verzekeraar opnemen van de toeslagverlenìng op alle
pensioenaanspraken opgebouwd voor 01-01-2012, heeft tot kostenbesparingen geleid voor de
werkgever evenals het opheffen van het bedrijfspensioenfonds. Helaas heeft dit niet geresulteerd
toeslagverlenìng voor alle gepensioneerden maar is er kennelijkwel ruimte voor toeslagen aan de
jongste inactieven met pensioenopbouw na 01—01-2012.

We realiseren ons dat de nu verleende toeslagen nog niet hoog zijn, maar de ervaringen uit het
verleden hebben geleerd dat de mogelijkheidvan toeslagverlenìng wel degelijkvan groot belang is

voor ons pensioen. U bent als de werkgever verantwoordelijk voor de gedane toezeggingen voor
toeslagverlenìng en ook verantwoordelijk voor een gelijke behandeling van alle gepensioneerdenvan
Aluchemie‚ De bijdragen van de werkgever in fondsen voor toeslagverlenìng op ingegane
pensioenen en inactieven dienen ten gunste te komen aan toeslagen voor alle gepensioneerden
ongeacht leeftijd of pensioendatum.

Hoewel door u aangegeven werd dat alle wederzijdse standpunten zijn uitgewisseld en toegelicht
blijven we bij onze vaststelling dat er geen rechtsgeldige argumenten zijn aangevoerd welke
aantonen dat u niet langer verplicht bent om de overeengekomen toeslagenregeling voor alle
gepensioneerden uit te voeren. We ven/vachten van u dat de in 2012 ontstane ongelijkheid m.b.t.
toeslagverlenìng opheft en geen onderscheid meer maakt m.b.t. toeslagverlenìng tussen de
pensioenregelingen van voor 01—01-2012en die van na 01-01-2012. We verwachten van u dat u alle
gepensioneerden gelijk behandeld en dat u de benodigde middelen inzet voor alle gepensioneerden.

Graagvernemen we van u op welke termĳn de ongelijke behandeling van gepensioneerden zal zijn
gecorrigeerd en welke maatregelen u neemt om de toeslagen op ingegane pensioenen uit te doen
keren aan alle gepensioneerden van Aluthemie. Uw antwoord zien we graag tegemoet voor 12-11-
2016.

Hoogachtend,

Namens het bestuur van de VGVA .

Klipper 4, 3232CM Bri
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