Nieuws over de stand van zaken rond de overdracht van de pensioenaanspraken naar a.s.r.
De laatste maanden is het Pensioenfonds bezig geweest om samen met a.s.r. de pensioenadministratie
over te dragen. Dit heeft meer voeten in de aarde gehad dan verwacht o.a. door onduidelijkheden in de
administratie. Grotendeels is dit nu opgelost en is de overdracht in de finale fase. Dit betekent ook dat u
binnen niet al te lange tijd uw slot UPO (Uniform Pensioenoverzicht) van het Pensioenfonds tegemoet
kunt zien.
De komende tijd wordt nog gewerkt aan de vaststelling van de definitieve koopsom aan a.s.r. Zodra dit is
vastgesteld zult u worden geïnformeerd over het uiteindelijke indexatiepercentage. Vervolgens zal
worden overgegaan tot liquidatie van het Pensioenfonds. Dit zal enige maanden in beslag nemen.
Hieronder treft u informatie aan welke op verzoek van het bestuur door a.s.r. is opgesteld.

Hoe staat het met uw pensioen bij a.s.r.
Het pensioenfonds Chevron en a.s.r. zijn volop bezig met de administratieve verwerking van de overdracht.
Inmiddels hebt u de welkomstbrief van ons ontvangen. In de tussentijd gaan we door met de verwerking van
de administratie. Dit merkt u ook en daarom geven wij u graag hieronder een overzicht van de huidige
stand van zaken.
Ontvangst verzekeringsbewijs
Eind februari heeft u van ons het bewijs van verzekering ontvangen met nummer “000”. Op dit
verzekeringsbewijs staan uw pensioenen per 1 januari 2015. Hiermee kunt u controleren of uw pensioenen
één op één zijn overgegaan van het Pensioenfonds naar a.s.r. De bedragen op het verzekeringsbewijs
moeten overeenkomen met de slot-opgave die vanuit Stichting Chevron Pensioenfonds nog zal worden
verstuurd.
De uitkering en het verzekeringsbewijs komen niet overeen
Het pensioen dat u nu ontvangt is hoger, dan het pensioen op het bewijs van verzekering nummer “000”. We
leggen u uit waardoor dit komt. Uw pensioen is per 1 januari 2015 voorlopig verhoogd met 80% van de
HICPxT. Hierdoor ontvangt u 0,26% meer pensioen dan op het verzekeringsbewijs staat. Het percentage van
de HICPxT wordt definitief vastgesteld nadat het liquidatiesaldo van het pensioenfonds is ontvangen.
HICPxT (Harmonized Index of Consumer Prices excluding Tobacco) is de Europese prijsindex die de
prijsontwikkeling in Europese landen laat zien en welke is opgebouwd uit verschillende componenten
exclusief tabak,. Deze componenten zijn niet helemaal gelijk aan de componenten die in de Nederlandse
inflatie-index CPI (Consumenten Prijs Index) zitten. Indien de inflatie in een specifiek segment binnen Europa
verandert, kan dit leiden tot een afwijking tussen de Nederlandse en Europese inflatie. Echter, op de lange
termijn ontlopen de HICPxT en de CPI elkaar niet veel. De ontwikkeling van de HICPxT wordt bijgehouden

door Eurostat. Eurostat doet hetzelfde als het CBS (Centraal Bureau voor Statistiek) alleen voor alle landen
die tot de eurozone behoren.

Inmiddels is uw pensioen ook verhoogd met het inhaalindexatie-pensioen. De hoogte en wijze van
vaststellen van dit inhaalindexatie-pensioen is uitgevoerd door het Pensioenfonds (zie ook Nieuwsbrief
nr. 13). Zodra wij van het Pensioenfonds het liquidatiesaldo hebben ontvangen, stellen wij het percentage
van de HICPxT definitief vast en verwerken dit in onze administratie. Op dat moment ontvangt u van ons
weer een bewijs van verzekering.
Pensioenoverzicht
Vóór 1 januari 2017 ontvangt u een Pensioenoverzicht van ons. Daarop staan de pensioenen vermeld zoals
ze op 31 december 2015 bij a.s.r. verzekerd zijn. U ontvangt jaarlijks een nieuw pensioenoverzicht.
Vragen?
Hebt u vragen? Bel dan met de werknemersdesk, (030)-257 4266. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.00
tot 17.30 uur. Een e-mail sturen kan ook: www.asr.nl/e-mail. Dat kan 24 uur per dag en 7 dagen per week.

