NR2

Januari 2010 Stichting Chevron Pensioenfonds

Nieuws van uw pensioenfonds
Inhoud
Doe de pensioentest P. 1
Groeit uw pensioen mee? P. 1
Hoe staat het ermee? P. 2
Uw pensioen bij Chevron P. 2
Invulling vacature bestuur P. 2
Al uw pensioenen online bekijken! P. 2

Doe de pensioentest!
Veranderingen in uw situatie kunnen
gevolgen hebben voor uw pensioen.
Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe baan,
trouwen of scheiden. Het is daarom
goed om af en toe te checken of uw
pensioen voldoende is. Wilt u weten
hoe uw pensioen ervoor staat? Doe dan
anoniem de pensioentest op de website
van het pensioenfonds. U beantwoordt
een aantal vragen over uw persoonlijke
situatie. Bij elk antwoord krijgt u een
toelichting en handige tips. Na afloop
kunt u het resultaat opslaan, versturen
of uitprinten. Wij adviseren u om eens
per jaar de pensioentest te doen.
De pensioentest kost u maar een paar
minuten. Een paar minuten de tijd om

inzicht te krijgen in uw financiële
toekomst! U vindt de pensioentest
op de website van het pensioenfonds
(www.chevronpensioenfonds.nl).

Groeit uw
pensioen mee?
Elk jaar stijgen de prijzen. Als uw
pensioen niet meestijgt dan daalt uw
pensioen in waarde. U kunt dan minder
kopen van uw pensioen. Om dat te voorkomen probeert Chevron Pensioenfonds
elk jaar uw pensioen te verhogen. Deze
verhoging is niet gegarandeerd. Dat
betekent dat het niet zeker is of u een
verhoging krijgt. Het bestuur besluit
elk jaar opnieuw of de pensioenen
verhoogd worden. Uw pensioen is in
2008 verhoogd met 1,29%. In 2009 is
uw pensioen verhoogd met 0%.
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Hoe staat het ermee?
Onze eerste nieuwsbrief stond
geheel in het teken van het
pensioenfonds en de kredietcrisis.
In deze tweede nieuwsbrief informeren wij u over de huidige situatie
van Chevron Pensioenfonds.
Door het herstel op de financiële markten
en de bijstorting van Chevron is de
dekkingsgraad van het pensioenfonds
gestegen. De dekkingsgraad van het fonds
was eind november 110,1%. Dit betekent
dat het pensioenfonds weer voldoet aan
het wettelijk vereist vermogen.

Uw pensioen
bij Chevron
U hebt een pensioen staan bij
Chevron. Dit pensioen hebt u in het
verleden opgebouwd toen u nog in
dienst was bij Chevron. Één keer in
de vijf jaar ontvangt u een opgave
van uw pensioen. Daarop staat hoe
hoog uw pensioen is. U kunt dit
bedrag optellen bij de pensioenen
van andere werkgevers. Zo weet u
precies wat u later gaat ontvangen!
U hebt de opgave in 2009 ontvangen. ASR Pension Fund Services
is de administrateur van Chevron
Pensioenfonds. Op uw opgave
staat ook met hoeveel procent
uw pensioen verhoogd is.

Het herstelplan voor de korte termijn is al
niet meer van toepassing doordat de

dekkingsgraad van het fonds weer boven
de 105% gestegen is. Het herstelplan voor
de lange termijn betekent dat er beperkte
indexatie plaatsvindt van ingegane pensioenen, totdat de dekkingsgraad boven
de 115% is gestegen. Dat geldt ook voor
de pensioenen van oud-medewerkers.
Daarnaast wordt door de werkgever een
aanvulling op de premie betaald. Met
beide maatregelen verwacht het bestuur
binnen 5 jaar voldoende buffers te hebben
en weer volledig te kunnen indexeren.
Die termijn is echter sterk afhankelijk van
de economische ontwikkelingen.

Invulling vacature bestuur
Vanuit de pensioengerechtigden heeft de
heer B.A.M. Bierens zich kandidaat gesteld
voor deelname aan het bestuur. Hij is
getoetst door De Nederlandsche Bank.
De Nederlandsche Bank heeft geen bezwaar en daarom zal de heer Bierens met
onmiddelijke ingang de vacature opvullen.
De heer Bierens heeft eind jaren ’80 een

aantal jaren bij Texaco gewerkt als fiscaal
manager. In zijn laatste functie voor zijn
pensionering was hij directeur bij het UWV.
De in de brief van 30 juli jl. door de Deelnemersraad voorgestelde heer J.P. Albers
heeft zich teruggetrokken, maar zal aanblijven als voorzitter van de Deelnemersraad.

Straks al uw pensioenen online bekijken!
Weet u niet meer waar u in het verleden pensioen hebt opgebouwd? Wilt u graag één
totaaloverzicht? Dan kunt u vanaf 2011 het Pensioenregister raadplegen. Het Pensioenregister verzamelt al uw pensioenen die op uw naam staan en maakt er één totaaloverzicht van. U weet daarna precies hoeveel pensioen u later ontvangt. Het Pensioenregister is dus een handig hulpmiddel bij het maken van uw financiële planning.

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. Alle
werknemers van Chevron ontvangen de volgende nieuwsbrief automatisch per e-mail. Ook oud-werknemers willen
we de nieuwsbrief graag per e-mail opsturen. Bent u oudwerknemer? 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
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In de eerste nieuwsbrief hebben wij het ook
gehad over een herstelplan. Er zijn twee
herstelplannen. Eén voor de korte termijn
om het fonds weer boven een dekkingsgraad van 105% te brengen en één voor de
lange termijn om het fonds weer voldoende
buffers voor de toekomst te geven. Het
fonds moest deze herstelplannen voorleggen aan De Nederlandsche Bank. Beide
herstelplannen zijn in maart ingediend bij
De Nederlandsche Bank en geaccepteerd.

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.

