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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.
Wij proberen elk kwartaal een bericht te versturen. Dit is het vierde bericht in de nieuwe stijl.

Wat is er sinds het laatste kwartaalbericht van maart 2017 gebeurd?
Getracht is om samen met a.s.r. uit het verschil van berekening van de definitieve koopsom te komen.
De partijen hebben diverse gesprekken gevoerd maar zijn er uiteindelijk niet uitgekomen. Na overleg
met het Verantwoordingsorgaan, de risk officer en externe adviseurs, is besloten deze zaak voor te
leggen aan de rechter. Het probleem betreft de in de overeenkomst geregelde berekening van deze
koopsom. A.s.r. stelt dat aangeboden koopsom alleen nog maar gewijzigd kan worden door latere
aanpassingen in het deelnemersbestand. Het fonds stelt zich op het standpunt dat de definitieve
koopsom moet worden vastgesteld op basis van de in de overeenkomst afgesproken berekeningsmethode. Er zit een verschil in deze berekening van ettelijke miljoenen euro’s. Dit verschil is dermate
groot dat partijen hier niet in onderling overleg uit kunnen zijn gekomen. A.s.r. heeft tot begin
november de tijd om bij de rechtbank te reageren op de ontvangen dagvaarding. Deze procedure is
voornamelijk de reden waarom er niet eerder dit kwartaalbericht is verstuurd.
Opgemerkt moet nog worden dat de uitkomst van de procedure geen negatief effect kan hebben op de
reeds ingekochte rechten. Dit houdt o.a. ook in dat de onvoorwaardelijke indexatie tenminste 80% van
de Europese HICPxT (consumentenindex) blijft bedragen (maar zal hoger worden als de uitkomst van
de procedure gunstig uitvalt voor het fonds).
In de tussentijd zijn de slot overzichten (zogenaamde STUPO’s) met de aan a.s.r. overgedragen
pensioenrechten naar de deelnemers verstuurd. Dit is het laatste overzicht dat u van het fonds
ontvangen heeft. Nieuwe overzichten zullen door a.s.r. verstuurd worden.
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

