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Kortenhoef, 10 juli 2015                                                Ook per e-mail: info@dnb.nl 
 
 
De Nederlandse Bank 

T.a.v. Drs. B. Boertje  
Divisiedirecteur toezicht pensioenfondsen 
Postbus 98 
1000AB Amsterdam 
 
Betreft: Bezwaar tegen de aanwijzing van 15 juni aan de Stichting Alcatel-Lucent 
Pensioenfonds  
 
Zeer geachte heer Boertje, 
 
In de brief van de DNB van 18 juni 2015 in antwoord op onze brief van 15 mei 2015 aan 
de heer O.C.H.M. Sleijpen geeft zij aan dat zij kennisgenomen heeft van onze oproep en 
argumenten om af te zien van een geforceerde uitvoering van artikel 150 van de 
Pensioenwet. Verder verwijst zij voor nadere informatie naar het bestuur van het Alcatel-
Lucent Pensioenfonds. 

 
In het jaarverslag 2014 van het fonds op pagina 8 kunnen wij lezen dat de DNB op 15 
juni 2015 een aanwijzing aan de Stichting Alcatel-Lucent Pensioenfonds heeft verzonden, 
waarin de DNB een uiterlijke overdrachtstermijn tot 31 december 2015 heeft gesteld.  
 
Met deze aanwijzing gaat de DNB volledig voorbij aan de door ons in onze brief van 15 
mei aangedragen argumenten om niet tot een geforceerde uitvoering van artikel 150 van 

de Pensioenwet over te gaan. 
 
Ook zijn wij verbaasd over de tijdsinterval die de DNB  hiervoor aanhoudt. 
 
Deze korte termijn voor een liquidatie kan, zoals eerder door ons aangegeven, een sterk 
negatief effect hebben op de hoogte van de pensioenaanspraken en uitkeringen. Ons 
bekruipt het gevoel dat een wetsartikel geforceerd wordt uitgevoerd, tegen het belang 

van de betrokkenen in. 
Het is ons volstrekt onduidelijk hoe met dit beleid inhoud gegeven wordt aan art. 105 
van de Pensioenwet. 
 
Verder om uitvoering te geven aan de aanwijzing zijn er voor het Alcatel-Lucent 
Pensioenfonds een aantal mogelijkheden om het pensioenfonds te liquideren. Uit het 
jaarverslag 2014 kunnen wij lezen dat de DNB voor één van deze mogelijkheden 
aangeeft dat het risicoprofiel van het pensioenfonds daarmee niet substantieel wordt 

verlaagd. 
 
Wij willen de DNB er graag op wijzen dat er onder huidige omstandigheden veel 
pensioenfondsen in een risicovolle situatie verkeren en dat er daardoor weinig 
beschikbare partijen zijn waarmee met een liquidatie het risicoprofiel substantieel zal 
kunnen worden verlaagd. 
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Met dergelijke kwalificaties wordt in onze ogen het werk van het bestuur van het 
pensioenfonds om de pensioenaanspraken van de slapers en gepensioneerden op een zo 
goed mogelijke wijze onder te brengen op ernstige wijze bemoeilijkt. 
 
Wij zijn dan ook verbaasd dat de DNB in haar rol als toezichthouder zoveel sturing aan de 
beoordeling van de mogelijkheden tot liquidatie zou moeten geven en tevens dat daarbij 
haar overwegingen niet transparant voor alle betrokkenen beschikbaar zijn.  
 
 
Om deze redenen tekenen wij bezwaar aan tegen de aanwijzing van 15 juni 
2015 van de DNB aan Stichting Alcatel-Lucent Pensioenfonds in relatie tot 

artikel 150 Pensioenwet. 
 
 
Wij verzoeken u hierbij dringend om het Alcatel-Lucent Pensioenfonds in haar poging om 
uw aanwijzing uit te voeren zoveel mogelijk vrijheid te bieden en daarbij ook de termijn 
van uw aanwijzing te willen heroverwegen 
 
 
Namens de CPZ commissie van de VGG, 
 
Hoogachtend, 
 

 
 
Ron Wever 

Voorzitter Commissie Pensioenzaken van de Vereniging van Gepensioneerden “Het Gooi””   

Post adres: Moerendael 25;1241HT Kortenhoef 

e-mail: ronwever@hccnet.nl 

 
 

 
 
Kopie: Stichting Alcatel-Lucentpensioenfonds 
 
 


