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‘’Een klein fonds maar een voorbeeld voor anderen’’

Wij hebben de prijs gewonnen!
Op donderdagavond 20 mei werden in Scheveningen de jaarlijkse Communicatieprijzen uitgereikt
door het vakblad Pensioen Bestuur & Management. In de categorie ‘communicatie met deelnemers,
gepensioneerden en slapers’ ging de prijs naar ons pensioenfonds!
Wat hebben we gedaan?

Bestuurslid Ben Bierens samen met Naomi van der Ende
van het communicatiebureau Kool Baas & De Quelerij dat
ons heeft ondersteund.

Het afgelopen jaar hebben wij veel
energie gestoken in goede communicatie over onze pensioenregeling. Door
veranderende wetgeving wordt pensioen
namelijk steeds belangrijker. Zo hebben
wij het afgelopen jaar een nieuwe website
gelanceerd. Op onze website staan de
werknemers en de gepensioneerden
centraal. U kunt bijvoorbeeld in één
oogopslag zien op welke momenten u
aan uw pensioen moet denken. Maar we

gaan verder. U kunt op de website een
pensioentest doen. De pensioentest helpt
u bij het onder controle houden van uw
persoonlijke pensioensituatie.
Wij zijn trots op de prijs en zien dit als een
goede motivatie de communicatie nog
verder te ontwikkelen. Wij zijn vooral gedreven om de communicatie richting onze
gepensioneerden nog meer te verbeteren.
Over dat laatste later meer!
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Pensioen, inflatie en koopkracht
Elk jaar stijgen de prijzen. Als
uw pensioen niet meestijgt dan
kunt u minder kopen van uw
pensioen. U verliest dan koopkracht. Daarom is het belangrijk
dat uw pensioen meestijgt.
Hoe belangrijk is het?
Geen verhoging (toeslag) betekent in dat
jaar minder koopkracht. Krijgt u meerdere
jaren geen toeslag dan daalt uw koopkracht fors. Om hier inzicht in te geven

gebruiken wij het toeslagenlabel. Het toeslagenlabel geeft aan wat de verwachte
toeslag is. Hierover leest u in het artikel
hieronder meer.

Wie bepaalt de hoogte van de
toeslag?
Het bestuur beslist elk jaar of de pensioenen worden aangepast. Voor de
toeslag is geen reserve gevormd en wordt
geen premie betaald. De toeslag wordt uit
beleggingsrendementen gefinancierd.

Bent u op dit moment in dienst bij
Chevron? Dan stijgt uw pensioen automatisch mee met uw salaris. Bent u gepensioneerd? Of hebt u nog een pensioen
staan bij Chevron Pensioenfonds? Dan
stijgt uw pensioen niet automatisch mee.
Het is dan geen garantie dat u een toeslag
krijgt. Elk jaar wordt dit opnieuw bekeken
door het bestuur. U ontvangt hierover elk
jaar informatie van ons.

Het toeslagenlabel
Hoe leest u het?
Het toeslagenlabel is een plaatje dat aangeeft hoe hoog de verwachte toeslag is voor
de komende 15 jaar. Het plaatje geeft een
schatting van de verwachte prijsstijgingen.
Hierdoor kunt u zien hoe groot het risico is
dat uw pensioen niet (helemaal) meestijgt.
Wij hebben twee toeslagenlabels, één voor
de werknemers en één voor pensioengerechtigden en ex-werknemers (slapers).
Het gebruik van het toeslagenlabel is
verplicht. U ziet dit terug op verschillende
documenten zoals op uw Uniform
Pensioenoverzicht. Op onze website leest u
meer over het toeslagenlabel.

Wat betekent de uitkomst?
Wat als wij verwachten uw pensioen niet te
kunnen verhogen? Of als de verhoging lager
is dan de prijsstijging? Dat betekent dan dat
de kans groot is dat uw pensioen in waarde
daalt. Hierdoor heeft u straks minder te
besteden. Wilt u dat niet? Zorg er dan zelf
voor dat u aanvullend inkomen regelt of pas
uw uitgaven aan.

Let op: het label zegt alleen iets over de
toekomstige verhogingen van uw opgebouwde

Oude tijden herleven
Na een aantal jaren van afwezigheid
wordt er dit jaar weer een bijeenkomst
georganiseerd voor gepensioneerden van
Chevron. De bijeenkomst vindt plaats
op 15 oktober 2010 in Café Engels in
Rotterdam. Tijdens deze bijeenkomst
worden gepensioneerden bijgepraat over

pensioen. Het zegt niets over hoe goed of
slecht de pensioenregeling van Chevron is.

ontwikkelingen bij Chevron en, natuurlijk, het pensioenfonds. Er is ook ruim
de tijd om gezellig met oud-collega’s te
praten. Bent u gepensioneerd? Dan hebt u
onlangs een uitnodiging ontvangen.
Hebt u geen uitnodiging ontvangen?
Dan kunt u zich aanmelden via
pensioenfonds@chevron.com of via
telefoonnummer 010 - 295 15 02.

Tot 15 oktober!
Dit is het toeslagenlabel voor werknemers
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Hoe gaat het met uw pensioenfonds?
In de laatste nieuwsbrief las u dat de situatie van het pensioenfonds was verbeterd
ten opzichte van eind 2008. Op dit moment zijn de financiële markten weer volop
in beweging. Dit komt onder andere door de gebeurtenissen in Griekenland. Daarnaast heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek begin 2010 nieuwe sterftetabellen gepubliceerd. Wat dit betekent leest u in het artikel hieronder. Hierdoor is de
dekkingsgraad gedaald ten opzichte van wat u in de laatste nieuwsbrief las.
Per eind juni 2010 is onze dekkingsgraad 101,4%.
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O jee, we leven langer
Onlangs publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek
nieuwe sterftetabellen. Wat betekent dit voor het pensioenfonds?
Leon Betzel van het Pensioenbureau vertelt u er meer over.

Wat is een sterftetabel?
“Het technische antwoord is dat een
sterftetabel een statistische beschrijving
is van het afstervingsproces van een
bevolking. In zo’n sterftetabel kun je zien
wat de gemiddelde levensverwachting is
van mensen. Pensioenfondsen gebruiken
sterftetabellen om pensioenberekeningen
te maken. Onlangs werd bekend dat de gemiddelde levensverwachting is gestegen.’’

Mensen leven langer. Dat is toch
juist goed?
‘’Natuurlijk is dat een goed teken. Het
betekent dat Nederlanders steeds gezonder leven. En dat zie je dus terug in de
stijgende levensverwachting. Maar het
heeft ook een keerzijde. Pensioenfondsen
moeten namelijk langer pensioen uitkeren.
Als mensen langer leven moeten ze namelijk ook langer pensioen ontvangen. Het
kost het pensioenfonds dus meer geld.
We moeten hiermee rekening houden
als we berekenen hoeveel pensioen we

later moeten uitkeren. Het gevolg van de
gestegen levensverwachting is dat onze
dekkingsgraad weer wat lager uitkomt.’’

Hoe gaat het pensioenfonds
hiermee om?
“Wij houden de maatschappelijke ontwikkelingen goed in de gaten. Ook zo’n
stijgende levensverwachting heeft immers
gevolgen voor onze financiële positie. Het
is duidelijk dat er veel speelt in pensioenland. Het bestuur van het pensioenfonds
staat voor de taak om de pensioenregeling goed uit te voeren en rekening
te houden met de belangen van alle
betrokkenen. Dit doet het bestuur zo goed
mogelijk. Het Pensioenbureau probeert
u daarom zo snel mogelijk te informeren
over belangrijke onderwerpen. En daarnaast kunnen werknemers altijd met mij
contact opnemen als ze vragen hebben.”
Leon Betzel is sinds 2 jaar Coördinator bij het
Pensioenbureau van het Pensioenfonds.
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Nieuwe directeur
Chevron Pensioenfonds
Vanaf 3 maart jl. heeft het bestuur William van Ettinger aangesteld als Directeur
Ad Interim van het pensioenfonds. Hij zal het dagelijks bestuur over het fonds voeren
en het bestuur bijstaan in actuariële en pensioentechnische zaken. Daarnaast zal hij
contact onderhouden met de toezichthouders: de Autoriteit Financiële Markten en
De Nederlandsche Bank. Hij zal ook de dagelijkse leiding van het Pensioenbureau op
zich nemen. William van Ettinger wordt aangestuurd door het bestuur.

William van Ettinger is aangesteld als Directeur
Ad Interim van het pensioenfonds.

Wist u dit?
•	De pensioenfondsen in Nederland verwachten in 2010 een
gemiddelde toeslag te geven van 0,4%. Dit is iets hoger dan
in 2009 (0,2% gemiddelde). Toch blijven de meeste pensioenfondsen achter bij hun doelstellingen.

•	Het pensioenbureau is vanaf 22 juli tot 6 augustus beperkt

•	In de vorige nieuwsbrief hebben wij u gevraagd uw
	e-mailadres door te geven. Wij hebben hierop veel reacties
ontvangen. Wij zijn hier erg blij mee. We versturen binnenkort
onze eerste digitale nieuwsbrief. Hierdoor kunnen we de
kosten verminderen en helpen wij het milieu omdat wij
minder papier nodig hebben.

bereikbaar. U kunt voor dringende zaken contact opnemen
via telefoonnummer: 010 295 15 02
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Contact met het fonds

Geef uw e-mailadres door!

Wij willen u vragen alle post en telefoontjes voortaan direct
aan het pensioenfonds te richten. Op elke nieuwsbrief staat
het adres en het telefoonnummer van het fonds vermeld.

In de toekomst willen wij de nieuwsbrieven zoveel mogelijk via e-mail verzenden. Dit spaart het milieu en kost
het fonds minder aan drukwerk en portokosten. Wilt u de
volgende nieuwsbrief per e-mail ontvangen? Geef dan uw
e-mailadres aan ons door.

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

U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar:
pensioenfonds@chevron.com

Alvast hartelijk dank! Alle e-mailadressen behandelen
wij vertrouwelijk en ze worden uitsluitend door het fonds
gebruikt voor verzending van de nieuwsbrief.

