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Nieuwsbrief nr.13 / December 2015
Stichting Chevron Pensioenfonds i.l.
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over het proces van de buy-out. Inmiddels zijn
we weer een paar stappen verder. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken.

Slot UPO
Begin volgend jaar kunt u van ons de zgn. “Slot UPO” tegemoet zien. In dit Uniform Pensioen
Overzicht (UPO) kunt u zien wat voor rechten u heeft opgebouwd tot en met 31 december 2014 bij de
Stichting Chevron Pensioenfonds. Vanaf 1 januari 2015 is het pensioen dat u tot en met 31 december
2014 bij het Chevron Pensioenfonds heeft opgebouwd verzekerd bij a.s.r. en keren zij uw pensioen
uit. De werknemers die nog in dienst zijn bij één van de Chevron vennootschappen bouwen vanaf 1
januari 2015 pensioen op bij de Towers Watson PPI.

Welkomstbrief a.s.r.
Rond dezelfde tijd als de slot UPO ontvangt u van a.s.r. een welkomstbrief waarin zij zichzelf aan u
voorstellen en aankondigen dat u verzekeringsbewijzen zult ontvangen. Ook ontvangt u informatie
over hoe u contact kunt opnemen met a.s.r. wanneer u vragen heeft over uw pensioen. Als u vragen
heeft over uw pensioen, verzoeken wij u vanaf heden direct contact op te nemen met a.s.r. U kunt hen
bereiken op het volgende nummer: 030 257 42 66.

Definitieve koopsom
Wij zijn op dit moment bezig met het vaststellen van de definitieve koopsom. Het definitieve
percentage van de “inhaalindexatie” is vastgesteld. We verwachten dat we begin 2016 het definitieve
percentage van de reguliere indexatie kunnen vaststellen.

Inhaalindexatie
Vanwege de crisis heeft het Pensioenfonds in het verleden niet altijd de beoogde indexatie kunnen
toekennen. De overeenkomst met a.s.r. en de dekkingsgraad eind 2014 hebben het mogelijk gemaakt
om de pensioengerechtigden en gewezen deelnemers nu alsnog deze indexatie (inhaalindexatie)
volledig toe te kennen per 1 januari 2015. De inhaalindexatie zal in december door a.s.r. worden
uitbetaald (inclusief een eventuele nabetaling over de periode vanaf 1 januari 2015 tot 1 december
2015).
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Niet iedereen is evenveel indexatie misgelopen. Dit hangt af van het tijdstip van uitdiensttreding bij
Chevron. Voor de werknemers die in dienst zijn geweest bij BP of EFR gaat het om de datum waarop
ze bij BP of EFR uit dienst zijn getreden. In onderstaande tabel geven we aan wie hier recht op heeft
en welk percentage van toepassing is.
Jaar van
uitdiensttreding
2007 of eerder
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Inhaalindexatie
6,34%
6,34%
4,12%
3,95%
3,35%
1,18%
0,00%

Mocht u vragen hebben over de vaststelling van het bedrag aan inhaalindexatie dan kunt u contact
opnemen met Leon Betzel, tel. 010 295 14 24.

Indexatie
De overeenkomst met a.s.r. en de dekkingsgraad 2014 zijn zo gunstig, dat niet alleen de volledige
inhaalindexatie kan worden toegekend, maar dat ook het reguliere indexatiepercentage verhoogd kan
worden. Met a.s.r. was overeengekomen dat de pensioenen jaarlijks verhoogd worden met 80% van
de Europese consumentenprijsindex. Vanwege de gunstige omstandigheden wordt dat percentage nog
iets verhoogd. We streven ernaar om begin 2016 het definitieve indexatiepercentage vast te stellen.
Wij zullen u dan daarover informeren.

Kerstpakket
Een aantal gepensioneerden heeft tot nu toe altijd een kerstpakket ontvangen. Doordat het
pensioenfonds wordt geliquideerd, kunnen we helaas geen kerstpakketten meer geven.
Het Bestuur wenst u prettige kerstdagen en een gelukkig en voorspoedig 2016.

Voorzitter C.J. van Klink namens het bestuur

