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Financiële status van het fonds
Na de bijstorting van 65 miljoen euro (MEUR) eind september
2019, is het fonds het boekjaar 2019 geëindigd met een
overschot van 100 MEUR. Gebruikelijk is dat op de Algemene
Vergadering van juni 2020 de jaarrekening goedgekeurd wordt
en het definitieve besluit genomen wordt om het overschot
ter beschikking te stellen van de Nederlandse Bijdragende
Ondernemingen.
De ontwikkelingen op de financiële markten ten gevolge van
de corona crisis laten eind maart echter een heel ander beeld
zien voor de financiële positie van het fonds. Zoals uitgebreid
in het nieuws is, zijn de beurzen sterk gedaald en zeer volatiel.
Hierdoor is niet alleen onze aandelenportefeuille in waarde
gedaald maar ook de bedrijfsobligaties en de obligaties van
Europese overheden fluctueren sterk. De rente is ten opzichte
van jaareinde nog meer gedaald wat tot gevolg heeft dat de
verplichtingen van het fonds verder gestegen zijn.
Dit alles heeft op 31 maart tot een tekort geleid voor het
Nederlands Afzonderlijk Vermogen van het fonds van circa
250 MEUR. De teruggave van 100 MEUR en de bijdrage van
250 MEUR zullen op hetzelfde moment plaatsvinden wat zal
resulteren in een netto bijdrage van 150 MEUR. Volgens de
afspraken met de Nederlandse Bijdragende Ondernemingen
zal dit tekort vóór het einde van het tweede kwartaal worden
aangevuld. Hiermee zullen de verplichtingen weer volledig
gedekt zijn inclusief een buffer van 20%.
De activa van het fonds zijn volgens het beleggingsbeleid
verdeeld in 30% aandelen en 70% obligaties. Vier maal per jaar
vindt er een herbalancering plaats naar deze verhouding. De
Raad van Bestuur heeft besloten de voor eind maart geplande
herbalancering niet te doen gezien de grote volatiliteit en
beperkte liquiditeit op de financiële markten. Daarbij speelt de
overweging mee dat de afwijking van de beoogde 30/70
verdeling ook na de recente sterke koersval nog binnen de
bandbreedte van het beleggingsbeleid zit. De eerstvolgende
geplande herbalancering is eind mei.

Het zijn onrustige tijden en wat de verdere gevolgen voor de
financiële positie van het fonds in de loop van dit jaar zullen
zijn, valt niet te voorspellen. Toezichthouders zijn extra alert
en wij zijn regelmatig in overleg met de Belgische
toezichthouder FSMA. De Bijdragende Ondernemingen
blijven het fonds steunen volgens de afspraken die vastgelegd
zijn. De Pensioenraad en Raad van Bestuur houden de
ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.
Positief is dat onze pensioenadministrateur Achmea
Pensioenservices vlekkeloos hun business continuity plan
heeft ingezet, alle medewerkers werken van huis uit en alle
processen lopen zonder vertraging door. Ook in deze tijden
blijft dus gelden: bel of mail gerust als u vragen heeft over uw
persoonlijke situatie.

Wijziging pensioenspreekuur
Door de corona crisis is het niet mogelijk om de
gesprekken van het pensioenspreekuur in persoon te
houden. Zolang de maatregelen duren, zal Achmea
Pensioenservices de deelnemers, die een afspraak hebben
gemaakt, op voorhand hun berekeningen toesturen per
email. In een telefoongesprek wordt hier vervolgens
toelichting op gegeven en kunnen de vragen beantwoord
worden. Onderstaand de geplande data van de
spreekuren in 2020:








Maandag 18 mei
Maandag 15 juni
Opgelet: geen spreekuur in juli en augustus
Maandag 14 september
Maandag 12 oktober
Maandag 16 november
Maandag 14 december

Een afspraak maken kan via email naar
exxonmobilofp@achmea.nl of telefonisch:
013-462 23 56

Het pensioenakkoord
In het vorig bulletin hebben wij u kort geïnformeerd over
het pensioenakkoord. De corona crisis heeft de noodzaak
tot uitwerking van het akkoord alleen maar verder versterkt
en de verschillende technische werkgroepen met
vertegenwoordigers van kabinet, werkgevers en
werknemers zijn volop bezig met de uitwerking van de
details inclusief overgangsafspraken. Ondanks dat er nog
weinig details bekend zijn en we de gevolgen voor onze
pensioenregeling nog niet echt kunnen inschatten, is er toch
al besloten een werkgroep op te richten met
vertegenwoordigers van de Pensioenraad, de
Ondernemingsraad en HRD. Ook bij voorgaande grote
wijzigingen hebben we een werkgroep geformeerd.
De missie van de werkgroep is het behoud van een goede
pensioenregeling die in lijn is met de visie van ons bedrijf op
lange termijn werkrelaties:
1. bestaande pensioenafspraken en de daaruit volgende
opgebouwde rechten van gepensioneerden, slapers en
actieven zoveel mogelijk zeker stellen.
2. voorstellen doen voor een nieuwe of aangepaste
regeling, die zoveel mogelijk in lijn is met de bestaande
afspraken op gebied van pensioenopbouw en -resultaat
en die bij voorkeur zo veel mogelijk aansluit bij de
wensen van de betrokken partijen.
De taken van de werkgroep zijn als volgt omschreven:
1. Suggesties doen met betrekking tot het opstarten en/of
uitvoeren van lobby activiteiten die beogen de best
mogelijke uitwerking van het Pensioenakkoord te krijgen
voor de deelnemers en het OFP.
2. De gevolgen van het Pensioenakkoord op de
pensioenregeling en de financierings-afspraken in kaart
brengen en verder uitwerken naarmate er meer detail
informatie beschikbaar zal zijn.
3. Rekening houdend met de beoogde wetgeving, een
voorstel met alternatieven ontwikkelen voor:
a. de reeds opgebouwde pensioenrechten en uitkeringen.
b. de pensioenregeling en toekomstige pensioenopbouw.
Voor beiden worden ook de financiële consequenties
voor zowel werkgever als werknemer meegenomen.
4. Advies geven met betrekking tot communicatie aan alle
deelnemers.

De samenstelling van de werkgroep is als volgt:
Uit de onderneming:
Gerda Shultz
Nicolien Westra (Voorzitter)
Diane Smits (Secretaris)
Uit de OR:
Kees de Winter
Dick Duindam
Ron de Jong
Ed Markestijn
Maarten de Pijper
Erick van der Vliet
Uit de Pensioenraad:
Toon Ahsmann
Paul Mertens
Paul de Jonge
Paul Weijel
Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

CONTACT



Vorige bulletins vindt u op de website:
www.exxonmobilofp.nl
Vragen of suggesties? Stuur een email naar het
ExxonMobil OFP:
exxonmobilofp@achmea.nl

