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Storm in pensioenland
Het pensioenfonds komt uit een roerige periode. Hoe staan we er nu voor?
William van Ettinger, interim directeur van het pensioenfonds, vertelt u er meer over.
Gezond het nieuwe jaar in
We zijn een goed en gezond pensioenfonds. Ook al hebben we op dit moment
een te lage dekkingsgraad. De lage
dekkingsgraad komt door een aantal
zaken. Allereerst is de rente zeer laag.
Een lagere rente betekent namelijk dat
we meer geld nodig hebben om in de
toekomst hetzelfde pensioen te kunnen
betalen. Daarom moeten we nu meer
geld reserveren. Daarnaast leven we met

z’n allen langer. We moeten dus
langer pensioen uitbetalen. En ook
daar is meer geld voor nodig. Als ik
kijk naar de beleggingsresultaten
dan gaat het beter dan wij hadden
verwacht. We hebben dit jaar 7%
rendement gehaald. Dat is hoger
dan het gemiddelde van wat wij
gewend zijn te halen. Concluderend
kan ik stellen dat we er niet slecht
voor staan. Ook als we onze situatie

Coördinator Leon Betzel en
interim directeur William van Ettinger
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vergelijken met die van de meeste andere
pensioenfondsen.

Beleggen is noodzaak
Ieder pensioenfonds moet beleggen. Je
wilt iedereen namelijk een goed pensioen
kunnen bieden. Als je als pensioenfonds
niet zou beleggen dan zouden we te weinig rendement halen om de pensioenen te
kunnen uitbetalen. Ik vind wel dat we verantwoord moeten beleggen. Dat betekent

dat we goed kijken naar de risico’s die
we willen lopen. We kijken daarbij onder
andere naar de deelnemers. Als je relatief
veel gepensioneerden hebt, dan moet
je voorzichtiger beleggen. Het bestuur
bepaalt het beleggingsbeleid maar de
werkgever speelt ook een belangrijke rol.
Samen kijken we naar wat we aan kunnen.
En deze aanpak blijkt te werken. Ook al is
onze financiële positie goed, we kunnen
helaas geen toeslag geven. Dit kan alleen

als de rente die op dit moment inderdaad
iets oploopt nog verder oploopt. Dan zit
er wellicht toch nog een gedeeltelijke
toeslag in.

Wilt u het gehele

artikel lezen?
Ga dan naar onze
website!
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Bijeenkomst gepensioneerden
15 oktober 2010
Op 15 oktober jl. heeft Chevron Pensioenfonds voor het eerst een
bijeenkomst voor zijn gepensioneerden georganiseerd. Dit vond
plaats in Grand-Café Engels in Rotterdam. Dit is een vertrouwde
omgeving omdat hier in het verleden ook de bijeenkomsten
werden gehouden.
In totaal heeft het pensioenfonds ongeveer 360 oud-werknemers ontvangen. Daarnaast
waren er nog een aantal werkgeversvertegenwoordigers en niet te vergeten de organisatie.
Rond tien uur ‘s ochtends druppelden de eerste oud-werknemers binnen. Het begin van de
bijeenkomst bestond natuurlijk uit rondkijken en zoeken naar oud-collega’s. Om half 11 begon
de bijeenkomst en had iedereen een plekje gevonden. Onze voorzitter Cees van Klink gaf de
aftrap en een korte toelichting op de huidige situatie van het pensioenfonds. Voor de lunch
heeft de heer Poolman van de Vereniging Gepensioneerden ChevronTexaco kort uitgelegd
waar deze vereniging zich mee bezig houdt. De lunch bestond uit warme en koude gerechten
en werd na de speech van de heer Poolman geserveerd. Als laatste spreker heeft bestuurslid
Jos van der Velden een blik in de toekomst geworpen. Een mooie speech met een duidelijk
verhaal over de mogelijke toekomst van ons fonds. U kunt beide speeches op onze website
terugvinden onder actualiteiten.
Omstreeks twee uur was de bijeenkomst ten einde. Desalniettemin werd er gezellig
doorgekletst en bijgepraat. De bijeenkomst is een groot succes gebleken en werd hoog
gewaardeerd door alle aanwezigen.
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Cees van Klink, voorzitter van het bestuur
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Chevron Pensioenfonds
lanceert ‘hyves’ voor haar
gepensioneerden
Leg

Heeft u nog contact met uw
oud collega’s? Zou u dat weer
willen?
Chevron heeft een website voor al haar
gepensioneerden ontwikkeld. Via deze
website kunt u weer in contact komen
met uw oud-collega´s en andere gepensioneerden van Chevron en Texaco.
U en uw oud-collega´s kunnen een
´profiel´aanmaken zodat u elkaar hier
weer kunt vinden, berichten kunt sturen,
foto’s kunt bekijken en nog veel meer!
Binnenkort ontvangen alle gepensioneerden meer informatie over de website.
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Wilt u nu al de website op? Ga naar
www.wijzijnmetpensioen.nl/chevron.

Meld u aan!

Foto’s van de gepensioneerdenbijeenkomst in Grand-Café Engels
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Toeslag op uw pensioen
U bent gewend jaarlijks informatie van ons te krijgen over de toeslag op uw pensioen. Net als voorgaande jaren stelt het bestuur de beslissing uit totdat de stand van zaken per 31 december 2010
bekend is.
De indexatie, ook wel toeslag genoemd, is bedoeld om de koopkracht van het pensioen te waarborgen. Stichting Chevron Pensioenfonds streeft ernaar de ingegane pensioenen en de pensioenen voor de gewezen deelnemers jaarlijks aan te passen aan 80% van
het inflatiecijfer (de Nederlandse Consumenten Prijs Index (CPI), die wordt vastgesteld door het CBS). Óf en hoeveel toeslag wordt
verleend, is dus afhankelijk van de hoogte van de CPI en van de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Dit is reglementair vastgelegd.
De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen van het pensioenfonds en de (toekomstige) pensioenverplichtingen.
Gezien de lage rente die De Nederlandsche Bank ons voorschrijft om onze verplichtingen te calculeren, heeft het bestuur besloten
de gegevens over de financiële positie van het fonds per 31 december 2010 af te wachten, alvorens een beslissing te nemen en de
eventuele indexatie toe te kennen.

Informatie over de collectieve zorgverzekering
De Stichting Gepensioneerden Oliecontracten heeft een memo
uitgegeven met daarin de wijzigingen in de collectieve zorgverzekering voor 2011. In de memo staan ook de voordelen van
het collectieve contract vermeld. Misschien loont het voor u
om over te stappen. Voor vragen kunt u terecht bij ONVZ,
telefoonnummer 030-639 62 22 of www.onvz.nl.

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
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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?
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.

