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Stichting Chevron Pensioenfonds i.l.
In nieuwsbrief nr. 11(&11-1) (papieren uitgave voor alle deelnemers) van december en
februari jl. hebben wij u geïnformeerd over het proces van de ‘buy-out’ en de daaruit
geselecteerde partij a.s.r. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de status van de transitie
naar a.s.r. en de geplande activiteiten in de komende maanden.
Deze nieuwsbrief volgt op de papieren uitgave nr.11-1 (februari 2015). Het bestuur heeft
besloten deze uitgave eerst in electronische versie te verzorgen met latere toezending per
post.
‘Korte terugblik’
Na de laatste nieuwsbrief is er door het Bestuur op 26 februari jl. een deelnemersdag
georganiseerd. Op deze dag heeft het Bestuur het laatste nieuws gedeeld. De voorzitter van
het Verantwoordingsorgaan, Henk Sengers heeft een toespraak gehouden en a.s.r. heeft zich
aan de deelnemers voorgesteld. De speeches en een selectie van de foto’s staan op onze
website: http://www.chevronpensioenfonds.nl/page/actualiteiten/
Informatie aan De Nederlandse Bank (DNB)
In de vorige nieuwsbrief gaf het Bestuur al aan dat DNB is geïnformeerd over de plannen
voor de ‘buy-out’. DNB heeft over de afgelopen maanden alle documenten en onderbouwing
voor de ‘buy-out’ gekregen. Het bestuur kan nu ook verheugd meedelen dat DNB ‘geen
bezwaar’ heeft tegen de waardeoverdracht van de pensioenaanspraken naar a.s.r. Hiermee is
de weg vrij om alles definitief te maken en aansluitend het pensioenfonds te liquideren.
Transitie naar a.s.r.
De transitie van de administratie van het pensioenfonds naar a.s.r. is in volle gang. Dit is een
zeer secuur werk waarbij de voormalige administrateur AonHewitt een bestand met alle
gegevens heeft aangeleverd dat o.a. op basis van de overeenkomst door de accountant
nogmaals op correctheid is getoetst. De controle heeft nogal wat tijd in beslag genomen
(mede omdat gelijktijdig de jaarrekening moest worden opgesteld en gecontroleerd).
Vervolgens is een definitief bestand opgesteld. Op dit bestand worden nu nog de laatste
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controles door het fonds uitgevoerd. Het fonds stuurt dit definitieve bestand vervolgens naar
a.s.r., dat dit bestand verwerkt in haar deelnemersadministratie.
Aanpassing pensioenreglement
Om de overdracht zo goed mogelijk te laten verlopen is het pensioenreglement van het
pensioenfonds op de nieuwe situatie aangepast. Het voor iedereen nu geldende
pensioenreglement staat vanaf heden op de website. In het pensioenreglement is de
indexatieclausule aangepast. De voorwaardelijke indexatie op basis van de Nederlandse
consumentenindex is vervangen door een onvoorwaardelijke indexatie die gebaseerd is op
een bepaald percentage van een Europese index. Daarnaast zijn ondermeer de flexfactoren, de
partnerdefinitie en de ingangsdatum van het pensioen aangepast.
Definitief bestand klaar? Dan definitieve koopsom en inhaalindexatie vaststellen!
De definitieve koopsom kan worden vastgesteld als het definitieve bestand door a.s.r. is
ontvangen en verwerkt. Op basis van de definitieve koopsom wordt dan bepaald hoeveel
inhaalindexatie er daadwerkelijk wordt toegekend en uitgekeerd. In eerdere berichten is er
gezegd dat de definitieve koopsom rond juli 2015 vastgesteld zou worden. Dit is echter
vertraagd zoals al eerder is aangegeven. De huidige planning is dat de overdracht en
implementatie in het vierde kwartaal zal zijn afgerond. Het bestuur zal u dan zo snel mogelijk
op de hoogte stellen hiervan. De uitkeringen zullen dan ook zo snel mogelijk worden
aangepast inclusief een eventuele inhaalindexatie vanaf 1 januari van dit jaar.
Tot slot
Het is jammer dat het hele proces langer duurt dan wij hadden voorzien. We moeten echter
blijven zorgen dat de vaststelling van de uitkeringen en toezeggingen op een juiste wijze
plaatsvinden. Dit blijft een complex proces waarbij het pensioenfonds en a.s.r. afhankelijk
zijn van diverse andere partijen.
U zult in dit kwartaal een laatste pensioenopgave van het fonds krijgen. Vervolgens kunt u
spoedig daarna een welkomsbrief van a.s.r. verwachten met contactgegevens en andere
huishoudelijke informatie. Daarnaast bevat deze brief ook een aankondiging wanneer u het
bewijs van verzekering kunt verwachten (dat moet aansluiten met de eindopgave van het
fonds). Beide opgaves zijn naar de stand per 31 december 2014.
Zodra er meer bekend is over de inhaalindexatie en definitieve indexatie 2015 zullen wij in
een nieuwe Nieuwsbrief hierover informeren.

Voorzitter C.J. van Klink namens het bestuur

