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De overdracht van de pensioenverplichtingen en de pensioenadministratie aan de verzekeringsmaatschappij a.s.r. vond al weer enige tijd geleden plaats. Toch is nog niet alles helemaal rond en
blijven er nog vragen. Daarnaast moet het Pensioenfonds ook nog opgeheven worden. Met dit bericht
wil het Bestuur u op de hoogte houden van de stand van zaken en uitleggen waarom het zo lang duurt.
U ontvangt elk kwartaal een update tot de liquidatie is afgerond. Dit is het derde bericht in de nieuwe
stijl.

Wat is er sinds het laatste kwartaal bericht van oktober 2016 gebeurd?
Op verzoek van a.s.r. hebben wij nog een aantal toelichtingen en documenten aangeleverd voor de
vaststelling van het definitieve deelnemersbestand. Wij vertrouwen erop dat wij binnen twee weken
overeenstemming hebben over dit bestand. Aan de hand van dit bestand kan de definitieve koopsom
worden berekend en kan de hoogte van de jaarlijkse indexatie definitief worden vastgesteld. In de
diverse gesprekken die het bestuur en haar adviseurs met a.s.r. gevoerd hebben, is naar voren gekomen
dat a.s.r. een andere interpretatie heeft over de berekening van de definitieve koopsom. In de
overeenkomst tussen het pensioenfonds en a.s.r. is naar de mening van het bestuur duidelijk
aangegeven hoe deze koopsom moet worden vastgesteld. Op basis hiervan is de koopsom lager dan
door a.s.r. berekend is, waardoor meer geld voor indexatie beschikbaar zou zijn. Het verschil is dermate
groot dat het bestuur besloten heeft zich juridisch te laten bijstaan en in geval partijen er niet uitkomen,
een procedure te overwegen. Het bestuur heeft a.s.r. gewezen op het achterwege blijven van
informatie en toekenning van de onvoorwaardelijke indexatie over 2016 en 2017. Volgens het
reglement moet de indexatie jaarlijks per 1 januari worden toegekend. Naar de mening van het bestuur
moet in ieder geval 80 % van de Europese index worden toegekend en maandelijks worden uitgekeerd
(voor de nog niet verrekende indexatie met terugwerkende kracht). Wij wachten op antwoord van a.s.r.
en hopen u spoedig nader te kunnen berichten.

Wat moet er nog gedaan worden?
De Stop-UPO’s worden binnenkort verstuurd en de onderhandelingen met a.s.r. blijven doorgaan.
Mocht u in de gelegenheid zijn om de website te bezoeken dan raden wij u aan dit regelmatig te doen
(www.chevronpensioenfonds.nl).
Met vriendelijke groet,
Cees van Klink

