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Met dit bulletin komen we eindelijk (het vorige bulletin is van december 2007) met goed nieuws over
onze pensioenen, die sinds 2001 nauwelijks zijn aangepast aan de prijsindex, zoals we dat gewend
waren voordat Washington Inc. BV failliet ging.
Sinds 1 januari 2002, na het faillissement in juni 2001, heeft Centraal/Achmea onze pensioenen
geïndexeerd op basis van het 10-jaars gemiddelde u-rendement. Indien dit rendement hoger is dan 4%,
dan zal een deel van dit meerdere percentage boven 4% gebruikt worden voor indexatie van de
pensioenen.
Het huidige 10-jaars gemiddelde u-rendement bedraagt op het ogenblik 3,60%. Het huidige maand u-
rendement bedraagt slechts zelfs 2,05%, dat betekend dat Centaalbeheer/Achmea de komende jaren
geen enkele indexatie zal toepassen op onze pensioenen.

Maar nu het goede nieuws:

Zoals u weet uit het vorige bulletin had de curator een procedure aangespannen  tegen
Centraalbeheer/Achmea. naar aanleiding van door CB/A ten onrechte ingehouden kosten en premies.
Voorts heeft de Stichting en hebben enige oud-werknemers hun bezwaren bij CB/A kenbaar gemaakt.
Om aan deze geschillen en verschillen van mening een einde te kunnen maken heeft overleg
plaatsgevonden tussen de curator, de Stichting en CB/A. Dat overleg is onlangs geëindigd in een
schikking die voor alle betrokkenen aanvaardbaar is geoordeeld. Krachtens die schikking zullen de
rechten van alle oud-werknemers per 1 januari 2011 met 4,2 % worden verhoogd en wordt u daarover
binnen drie maanden door CB/A geïnformeerd. Ook de curator zal een bedrag voor de boedel krijgen.
In het laatste openbaar verslag heeft de curator over deze kwestie het navolgende geschreven.

Punt 4 openbaar faillissementsverslag van de curator d.d. 13 december 2011

Sedert 1984 heeft Washington Inc B.V. (WI) de verzekering van door haar gedane
pensioentoezeggingen ondergebracht bij Centraal Beheer Achmea. Er is geen afzonderlijk
pensioenfonds opgericht. Tussen Centraal Beheer en WI zijn sedertdien een aantal opvolgende
verzekeringsovereenkomsten gesloten die, omdat er geen pensioenfonds was tussen geschoven,
garantiecontracten waren/zouden moeten zijn.

Naar het oordeel van de door de curator ingeschakelde pensioenadvocaat heeft Centraal Beheer
bij de verlengingen van de verzekeringen steeds additionele premies in rekening gebracht en
aldus het "garantie" karakter van de verzekeringsovereenkomsten miskend. Becijferd is dat in
de afgelopen jaren in totaal circa € 20 mln teveel premie is betaald. Terugbetaling is inzet van
een door de curator aangevangen procedure voor de rechtbank te Zutphen, welke bij vonnis van
9 januari 2008 in het nadeel van de curator is uitgepakt. In het door de curator ingesteld hoger
beroep zijn memories van grieven en antwoord genomen. Gelet op de gecompliceerdheid van
de zaak is (bij uitzondering) toegestaan om nadere schriftelijke aktes te nemen, waarna de dag
van het pleidooi zal worden bepaald.

In de verslagperiode heeft de curator intensief overleg gehad met Centraal Beheer en de
stichting Pensioenbelangen van ex-werknemers van Washington International BV. Dat overleg
heeft geresulteerd in een algehele schikking en een vaststellingsovereenkomst. Krachtens deze
overeenkomst zal Centraal Beheer aan de boedel betalen een bedrag groot EUR 3.500.000,-- en
zal zij de rechten van de ex-werknemers per 1 januari 2011 verhogen met 4,2%. De betaling



van dit bedrag door Centraal Beheer aan de boedel maakt een extra uitkering aan de
concurrente crediteuren van ruim 5,4% mogelijk.
Voorts zal als gevolg van deze schikking de langlopende en kostbare procedure met een
onzekere uitkomst worden beëindigd. Ook de Stichting Pensioenbelangen kan zich met deze
schikking verenigen.
De Rechter-commissaris heeft bij beschikking van 8 december 2011 de ex artikel 104 Fw
benodigde machtiging aan de curator verstrekt om de vaststellingsovereenkomst aan te gaan.

Tot slot

Van de curator hebben wij vernomen dat CB/A hem inmiddels heeft betaald en bezig is met de
informatie verstrekking naar de pensioen gerechtigden.
We kunnen verwachten dat de nabetaling aan alle gepensioneerden voor eind april 2012 zal plaats
vinden.

Als CB/A alles volgens plan uitgevoerd heeft, zal de Stichting opgeheven worden.

Het bestuur van de Stichting Pensioen Belangen
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Bulletin december 2007

In het bulletin van december 2006 heeft de Stichting aangegeven, dat het enige overgebleven punt van
aandacht voor de Stichting, de indexatievergoeding over het jaar 2001 is.
De mogelijkheid om een redelijke vergoeding te kunnen verkrijgen, is volkomen afhankelijk van de
uitslag van de lopende procedure, die de curator tegen CB/A heeft aangespannen naar aanleiding van
door CB/A ten onrechte ingehouden kosten.
Indien deze rechtszaak door de curator wordt gewonnen, en CB/A deze ingehouden kosten geheel of
gedeeltelijk moet restitueren, dan komen er gelden beschikbaar voor een indexatievergoeding over het
jaar 2001.
De Stichting heeft ook dit jaar weer een “review en briefing meeting”met de curator gehad en de enige
conclusie, die de Stichting kan trekken is,  dat de afloop van de rechtszaak niet te voorspellen is en
evenmin hoe lang het nog kan duren.

Over het jaar 2006 heeft CB/A geen enkele verhoging toegekend, evenmin werd er enige toelichting
gegeven. De Stichting kan zelf weinig bereiken bij CB/A; zeker gelet op de lopende procedure tegen
CB/A. Op verzoek van de Stichting heeft de curator CB/A een brief van zijn pensioenjurist doen
toekomen.
Hierin wordt CB/A gevraagd waarom de door haar toegekende verhogingen vanaf  2002 zo sterk
achterblijven bij het gemiddelde in de markt. Verder wordt CB/A verzocht een duidelijke, te
doorgronden , berekening van overrente te verstrekken en toe te lichten op welke wijze de
verhogingspercentages zijn berekend.
Tenslotte wordt er in de brief op gewezen, dat de Pensioenwet van 2007 vereist, dat de
pensioenverstrekker vanaf 1 januari 2008 informatie betreffende de pensioenindexering verstrekt aan
de gepensioneerden.
Helaas heeft CB/A; ondanks een door de pensioenjurist verstuurde herinnering; nog niet gereageerd op
de brief van 2 maanden geleden.
De stichting blijft de zaak volgen en hoopt,  met u,  op eindelijk een redelijke pensioenverhoging over
het jaar 2007

Namens het bestuur van de Stichting,

L.R.van Brakel
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In plaats van een persoonlijk schrijven, zoals tot nu gebruikelijk was, wil de Stichting door middel van
dit bulletin haar begunstigers over haar activiteiten informeren. Dit teneinde kosten te besparen.
De laatste berichtgeving van de Stichting dateert al weer van maart 2003, hetgeen op zich al een teken
is dat er ( nog steeds ) weinig valt te melden. In maart 2003 informeerden wij u dat na betaling door
het UWV GAK en de curator, alle door C.B./A. geclaimde openstaande betalingen waren voldaan en
derhalve de blokkering van de diverse pensioenaanspraken door C.B./A.werd opgeheven.
Na dit succes was het onderwerp indexatie nog het enige overgebleven aandachtspunt voor de
Stichting. Hier moeten wij een onderscheid maken tussen de indexatievergoeding over het jaar 2001 en
de vergoedingen over de jaren hierna. Met het overgaan van het gesepareerde depot van Washington
naar de algemene beleggingsportefeuille van C.B./A. per 1 jan. 2002,
werden voor de indexatieaanpassing van de pensioenen van gepensioneerden en de z.g.n. “slapers”,de
algemene regels van C.B./A. hiervoor van kracht.
Aan deze situatie kan en kon de Stichting niets veranderen en wij hebben hiermee te leven.
Uiteraard zijn wij ook benieuwd of C.B./A. dit jaar ; in navolging van de andere grote
pensioenfondsen; ook geheel of grotendeels de indexatie weer gaat vergoeden. Mocht dit niet het geval
zijn, dan zal de Stichting, namens alle pensioengerechtigden, C.B./A .hierover benaderen.
Uitstaand aandachtspunt is en blijft de indexatieaanpassing over het jaar 2001.
De Stichting en de curator hadden verwacht, dat bij het overgaan van het depot naar de algemene
beleggingsportefeuille, er bepaalde reserveringen uit het depot zouden vrij komen, voldoende om een
indexatieaanpassing over het jaar 2001 te kunnen laten plaats vinden.
Bij de overgang  echter voerde C.B./A. onverwacht diverse kosten voor voorzieningen op van een
dusdanige hoogte, dat het verwachte overschot veranderde in een tekort.
Dit tekort werd onverlet door de curator voldaan, zoals hiervoor vermeld.
Deze door C.B./A. opgevoerde en ingehouden kosten worden door de curator en de Stichting slechts
gedeeltelijk geaccepteerd en de curator ( zijnde de contractpartij met C.B./A. ), heeft C.B./A. hier op
aangesproken.
Aangezien hier sprake is van een zeer groot bedrag, is er een langdurige procedure ontstaan, die al een
paar jaar loopt en waarschijnlijk nog wel enige tijd zal vergen.
De interesse van de Stichting is uiteraard dat er gelden ter beschikking komen zodat er alsnog
een indexatieaanpassing over 2001 kan plaats vinden. De stichting volgt de ontwikkelingen
nauwlettend en heeft jaarlijks een “review en briefing meeting” met de curator.
Wanneer deze situatie is afgerond, dan zal de Stichting worden opgeheven en worden eventueel
resterende baten naar de Reünievereniging Badger overgemaakt.
Onder dit bulletin vindt u een overzicht van de baten en lasten en dus waar uw geld aan is opgegaan.
Op te merken is de bijdrage van de curator aan het werk en dus de kosten van de Stichting.
De Stichting neemt deze gelegenheid te baat om al haar begunstigers te danken voor hun
ondersteuning, hetgeen de Stichting in staat heeft gesteld om met redelijk succes onze belangen te
kunnen behartigen.

Namens het bestuur van de Stichting,

L.R.van Brakel
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Financieel overzicht ultimo juli 2006

Uitgaven:        Inkomsten

Advocaten € 25402,00 Van Curator € 12806,00
Notaris €     902,00

Donaties € 30304,00
en rente

Mailings,
Huur kantine
+ catering
Diversen

Totaal                   € 13571,00
------------------------------------ ----------------------------------------
Totaal Uitgaven  € 39875,00 Totaal inkomsten   € 43110,00

Uitgaven   € 39875,00
-----------------------------------------

In kas   €    3235,00


