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Hoe staan we ervoor?
Er heerst veel onrust in de financiële sector. Berichtgeving over pensioenfondsen, dekkingsgraden
en eventuele kortingsmaatregelen domineren het nieuws. Onze dekkingsgraad ligt sinds september
2011 rond de 105%.
Een pensioenfonds moet van de overheid een minimale dekkingsgraad van 105 % hebben. De dekkingsgraad is een soort meetlat die
de verhouding tussen het vermogen van een pensioenfonds en de verplichtingen die daar tegenover staan aangeeft. Het pensioenfonds moet namelijk voldoende vermogen hebben om nu en in de toekomst de uitkeringen te kunnen betalen. Een pensioenfonds dat
onder de minimale dekkingsgraad komt (105%) moet een herstelplan hebben waarin binnen een bepaalde tijd de onderdekking wordt
weggewerkt (bijvoorbeeld door de uitkeringen te verlagen).
De dekkingsgraad van ons pensioenfonds is stabiel gebleven sinds de laatste nieuwsbrief van september 2011 (toen: rond de 105%).
Gezien de marktomstandigheden had ons pensioenfonds een relatief goede beleggingsopbrengst van circa 3 % over 2011. Eind 2011
lag de dekkingsgraad iets onder de 105%. Conform afspraken met de werkgever(s) zal een aanvulling tot 105% in 2012 worden betaald.
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Veranderingen in het Bestuur
Het Bestuur van het pensioenfonds bestaat uit zes personen. Zoals wij in onze
vorige nieuwsbrief meldden is begin 2011
de termijn van het bestuurslid namens de
werknemers, Marcel Verlinde, met
vier jaar verlengd. Er was echter nog een
vacature binnen het bestuur. In april is
Ted Socha afgetreden als bestuurslid. Ted
was een door de werkgevers aangesteld
bestuurslid. De werkgevers hebben als

vervanger Duncan McNair voorgedragen.
Het Bestuur is akkoord gegaan met de
voordracht en ondertussen is Duncan getoetst door De Nederlandsche Bank (DNB)
en benoemd tot bestuurslid.

er verkiezingen gehouden en Kees van
Dongen is naar voren gekomen als geprefereerde kandidaat. Er heeft toetsing
plaatsgevonden door DNB en op 15 maart
j.l. is hij aangesteld als bestuurslid.

Ook stond er een vacature open binnen
de groep bestuursleden die door de
gepensioneerden worden gekozen. In
de maanden oktober en november zijn

Geen toeslag voor slapers en gepensioneerden in 2012
Op 27 januari jl. heeft het Bestuur een speciale vergadering belegd. Het doel van deze vergadering was onder andere het vaststellen van de toeslag voor 2012 voor slapers en gepensioneerden.
De toeslag wordt bepaald op basis van de dekkingsgraad en de prijsconsumentindex (CPI) zoals vastgesteld door het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS). Op basis van de uitkomst en de afspraak die in een uitvoeringsovereenkomst is vastgelegd is
de toeslag voor 2012 uitgekomen op 0%. De dekkingsgraad was bepalend voor deze beslissing. Deze is per eind 2011 uitgekomen
op iets onder de 105%. Onder de 105% is er helaas geen sprake van toeslagverlening.
Het bestuur van het pensioenfonds besluit elk jaar in hoeverre de pensioenen worden aangepast. Voor de voorwaardelijke
toeslag is geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslag wordt uit beleggingsrendementen gefinancierd.

Wij hebben per 1 januari een nieuwe administrateur
Vanaf 1 januari is Aon Hewitt de nieuwe administrateur van het
pensioenfonds. Voor AON Hewitt is het voeren van administratie voor pensioenfondsen een kernactiviteit en is daarmee een
goede partij om de administratie voort te zetten.

Alle systemen en pensioenuitkeringen zijn intussen met succes
overgedragen aan Aon Hewitt. Een aantal medewerkers van ASR
zijn mee gegaan naar Aon Hewitt waarmee de opgedane kennis
behouden blijft voor deelnemers en het pensioenfonds.
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Er zal voor u weinig veranderen:
•	Uw contactpersoon blijft Leon Betzel van Chevron
Pensioenfonds. Heeft u vragen over de wisseling van
administrateur of uw uitkering dan kunt u bellen met
Leon Betzel, telefoon 010-2951502.
•	De uitkeringen verlopen nu via de administratie van
AON Hewitt en RAET.
• De loonstroken zijn veranderd.
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Organisatie Stichting
Chevron Pensioenfonds
De uitvoering van een pensioenfonds vergt veel organisatie. Een pensioenfonds bestaat uiteraard niet alleen
uit het Bestuur. Om ervoor te zorgen dat het pensioenfonds de juiste beslissingen maakt en handelt binnen
de Pensioenwet zijn er verschillende interne en externe commissies aangesteld. Daarnaast heeft ons pensioenfonds natuurlijk te maken met De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Hieronder ziet u een organogram staan waarin alle partijen die betrokken zijn bij ons pensioenfonds beschreven worden.
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1. In het wit ziet u het Bestuur in het witte vlak ‘beleid’.
2. 	In het rood ziet u (kloksgewijs) de organisatie betrokken bij het uitvoeren van het beleid.
3. 	In het blauw ziet u (kloksgewijs) de organisatie betrokken bij de controle op het beleid en de uitvoering hiervan.
4. De cijfers in het organogram geven de bezetting weer.
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In dienst, of uit dienst bij Chevron?
Let op: u moet iets doen voor uw pensioen!
Als u bij Chevron komt werken
of weggaat dan bestaat de
mogelijkheid om uw (elders)
opgebouwde pensioen mee te
nemen. Dit noemen we een
waardeoverdracht.

In dienst

Uit dienst

Uitbetaling
van uw
pensioen

Waardeoverdracht moet u binnen zes
maanden na aanvang van uw deelname
in de pensioenregeling aanvragen bij het
Pensioenfonds. Na zes maanden kunt u
nog steeds een verzoek indienen maar
dan hoeft het pensioenfonds niet mee te
werken aan uw verzoek.
Een andere belangrijke voorwaarde is
dat beide pensioenfondsen een dekkingsgraad boven de 100% hebben. Mocht dit
niet het geval zijn dan blijft uw verzoek
tot waardeoverdracht liggen totdat de
dekkingsgraad wel boven de 100% is.
Dit staat los van de zes maanden termijn.
Normaal gesproken wordt een waarde-

De betaaldagen 2012 voor de pensioenen
zijn bekend. Hieronder staan de data
waarop het pensioenfonds de bank
opdracht geeft om uw pensioenuitkering
over te maken.
• vrijdag 20 januari
• woensdag 22 februari
• donderdag 22 maart

Contact met het fonds

Onze contactgegevens:
Stichting Chevron Pensioenfonds
Postbus 6100
3196 ZG VONDELINGENPLAAT RT
pensioenfonds@chevron.com
www.chevronpensioenfonds.nl
telefoon: + 31 (0)10 295 15 02

overdracht in één jaar afgehandeld.
Vanuit het Chevron pensioenfonds sturen
wij u altijd een bericht als uw waardeoverdracht niet kan worden afgehandeld
vanwege een dekkingsgraad die lager is
dan 100%.
Heeft u dus een waardeoverdracht aangevraagd waarvan u niet weet wat de status
is? Vraag het aan ons Pensioenbureau.

Bij Chevron kunt u waardeoverdracht aanvragen door gebruik te maken van het formulier
‘waardeverdracht’. Deze vindt u op onze website
onder ‘downloads’.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

vrijdag 20 april
dinsdag 22 mei
vrijdag 22 juni
vrijdag 20 juli
woensdag 22 augustus
vrijdag 21 september
maandag 22 oktober
donderdag 22 november
vrijdag 21 december

Geef uw e-mailadres door!
In de toekomst willen wij de nieuwsbrieven zoveel
mogelijk via e-mail verzenden. Dit spaart het milieu en
daarnaast kost het ons fonds minder aan drukwerk en
portokosten. Alle werknemers van Chevron ontvangen de
volgende nieuwsbrief automatisch per e-mail. Ook gepensioneerden en oud-werknemers willen we de nieuwsbrief
graag per e-mail opsturen. Bent u een oud-werknemer?
Of gepensioneerd? Geef dan uw e-mailadres aan ons door.
U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar:
pensioenfonds@chevron.com
Alvast hartelijk dank daarvoor! Alle e-mailadressen behandelen wij
vertrouwelijk en ze worden uitsluitend door het fonds gebruikt voor
verzending van de nieuwsbrief. Als u niet beschikt over een e-mailadres
dan hoeft u niets te doen. U ontvangt dan de nieuwsbrief via de post.
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