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De overdracht van de pensioenverplichtingen en de pensioenadministratie aan de verzekeringsmaatschappij a.s.r. vond al weer enige tijd geleden plaats. Toch is nog niet alles helemaal rond en
blijven er nog vragen. Daarnaast moet het Pensioenfonds ook nog opgeheven worden. Met dit bericht
wil het Bestuur u op de hoogte houden van de stand van zaken en uitleggen waarom het zo lang duurt.
U ontvangt elk kwartaal een update tot de liquidatie is afgerond. Dit is het eerste bericht in de nieuwe
stijl.

Waar staan we nu?
In voorgaande nieuwsbrieven hebben wij vermeld dat de deelnemersadministratie is overgegaan van
onze AonHewitt naar a.s.r. Dit heeft de nodige tijd in beslag genomen omdat we er zeker van moesten
zijn dat er geen fouten in het bestand zaten. Daarnaast moesten de gegevens in een speciale vorm
worden aangeleverd . De gegevens zijn nu verwerkt en a.s.r. heeft de eerste verzekeringsbewijzen aan
de deelnemers opgestuurd. Verder is gebleken dat de inhaalindexatie volledig kon worden uitbetaald
aan degenen die daar recht op hadden. Het wachten is nu op de vaststelling van het definitieve
indexatie percentage.
Er wordt tevens gewerkt aan het eind overzicht van het Pensioenfonds (de zogenaamde STop-UPO of
te wel STUPO). Dit overzicht moet aansluiten met het eerste verzekeringsbewijs dat u van a.s.r. heeft
ontvangen .

Wat moet er nog gedaan worden?
Het bestuur is nog in overleg met a.s.r. over het definitieve bestand en over de definitieve koopsom. Dit
is complex en vergt tijd. Er wordt naar gestreefd alle aanpassingen in de bestanden eenmalig in de
administratie van a.s.r. te verwerken. Daarmee voorkomen wij dat er fouten worden overgenomen of
nieuwe fouten worden gemaakt. Zodra er overeenstemming is over het definitieve bestand zullen wij
de laatste UPO (Uniform Pensioen Overzicht) laten opstellen en versturen. Deze stop-UPO (STUPO)
wordt nog door de oude administrateur (Aon Hewitt) gemaakt en verzonden. Het streven is verzending
voor eind september te laten plaatsvinden. In ons bericht van september zal duidelijk worden of dit
lukt.

De volgende stap zal zijn om het fonds te liquideren. Alle lopende zaken moeten dan zijn afgerond en
uiteindelijk zal er nog een bestemming moeten worden gegeven aan een resterend saldo. Hierover
hoort u later meer. Hierover vindt regelmatig overleg plaats met het Verantwoordingsorgaan. A.s.r.
heeft ons laten weten dat zij u in september zullen informeren over een aantal zaken zoals UPO,
helpdesk, etc.
Mocht u in de gelegenheid zijn om de website te bezoeken dan raden wij u aan dit regelmatig te doen
(www.chevronpensioenfonds.nl).
Met vriendelijke groet,
Cees van Klink

