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In het vorig informatiebulletin heeft u kunnen lezen hoe
de governance structuur van het toekomstig ExxonMobil
Crossborder Pensioenfonds er uit zal zien en wat daarbij
de rol van de Pensioenraad zal zijn. Zoals toen
aangegeven, zal de Pensioenraad bestaan uit
vertegenwoordigers van zowel de actieve als
gepensioneerde deelnemers, alsook van de Nederlandse
bijdragende ondernemingen. Deze drie partijen zullen
moeten toezien op een evenwichtige belangenafweging
voor onderwerpen van specifiek belang voor het
Afzonderlijke Nederlandse Vermogen en het algemeen
belang van het ExxonMobil OFP.
De voorbije maanden hebben zowel de actieven als
gepensioneerden zich kandidaat kunnen stellen om lid te
worden van de Pensioenraad.
Voor de actieven waren er twee kandidaten en zijn er
dus geen verkiezingen gehouden. Voor de
gepensioneerden waren er vier kandidaten voor de twee
zetels. 44% van de gepensioneerden heeft gestemd! Een
prachtige opkomst en een teken dat het pensioenfonds
in de belangstelling staat!

Zoals u op de foto onderaan kunt zien, heeft het stembureau
een hele klus gehad aan het tellen van alle stemmen. Zie hier
dan ook de samenstelling van de Pensioenraad.

Pensioenraad
Namens de NL
Ondernemingen
Ton van der Linden
Gerda Shultz
Joost Muffels
Karen Oosterhuis
Namens de Actieven
Paul Mertens
Toon Ahsmann
Namens de Gepensioneerden
Paul Weijel
Martin Ouëndag

Op de website van Protector vindt u meer informatie over
de gekozen kandidaten.

In memoriam
Met droefheid melden we dat ons bestuurslid Maarten Meulblok
op 76-jarige leeftijd overleden is. De laatste paar maanden
sukkelde hij met zijn gezondheid maar dat weerhield hem er niet
van om actief bij het fonds betrokken te zijn. Het bestuur zal hem
missen, hij was de historicus van ons pensioen en hij laat een grote
leegte achter. Het bestuur wenst zijn echtgenote Abrie heel veel
sterkte met dit onverwachte verlies van Maarten.

Het crossborder project
Het ExxonMobil Crossborder Pensioenfonds komt steeds
dichterbij. Eind september heeft het Bestuur van Protector
een verzoek ingediend bij DNB om goedkeuring te verkrijgen
voor de collectieve waardeoverdracht van Protector naar het
ExxonMobil OFP. Zeer recent heeft DNB ons laten weten
geen bezwaar te hebben tegen de collectieve
waardeoverdracht. Ook de Belgische toezichthouder FSMA
heeft haar volledige goedkeuring gegeven aan ht crossborder
fonds.
De Nederlandse ondernemingen hebben gezamelijk met het
bestuur van Protector en de Raad van Bestuur van het
ExxonMobil OFP besloten dat de overgang kan plaats vinden,
mits de Belgische fiscale wetgeving is aangepast en er
duidelijkheid is over de administratieve verplichtingen
waaraan het pensioenfonds vervolgens moet voldoen.
Dit is een ingewikkelde problematiek en vereist grote
zorgvuldigheid. Na uitvoerig overleg hebben we de afgelopen
week besloten dat hier nog onvoldoende duidelijkheid over
is om per 1 januari 2017 het crossborder fonds op te starten.
Na het kerstreces wordt het overleg hierover voortgezet en
verwachten we in de loop van 2017 alsnog het crossborder
fonds op te starten.

Indexatie per 1 januari 2017
Per 1 januari 2017 worden de pensioenaanspraken van
deelnemers verhoogd met 0,07%. Sinds 2015 voert
Protector een middelloonregeling uit. Om de aanspraken
waardevast te houden, hebben de Toegetreden
Ondernemingen in het arbeidsvoorwaardenoverleg een
jaarlijkse indexatie afgesproken. De indexatie is gekoppeld
aan de inflatiecijfers gepubliceerd door het Centraal Bureau
van de Statistiek (CBS). Over de periode sep 2015 – sep
2016 was de inflatie slechts 0.07%.
De verhoging van de pensioenaanspraken en
pensioenuitkeringen van gewezen deelnemers en
gepensioneerden wordt gerelateerd aan de afgeleide
prijsindex van het CBS. Deze was over de periode sep 2015
– sep 2016 zelfs licht negatief. Dat betekent dat er per 1
januari 2017 geen verhoging zal worden toegekend.
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Recent is er een wetswijziging in de loonbelasting
gekomen die betrekking heeft op medewerkers die 5 jaar
voor hun AOW-gerechtigde leeftijd op pensioen willen
gaan. Deze werknemers zullen moeten verklaren dat zij
niet voornemens zijn verdere betaalde activiteiten te
ondernemen. Voor 2017 betreft dit medewerkers die 5
jaar voor de leeftijd van 65 jaar en 9 maanden met
pensioen gaan (levensloop valt hier buiten). Medewerkers
die het zou betreffen, worden gevraagd een verklaring te
ondertekenen. Met het ondertekenen van de verklaring is
het dus nog steeds mogelijk om vanaf 57 jaar met volledig
vervroegd pensioen te gaan, dat wijzigt niet.

Het Bestuur van Protector wenst iedereen hele fijne feestdagen
en de beste wensen voor een goed, gezond en veilig nieuw jaar!
Data pensioen spreekuur
Maandag 23 jan

Maandag 27 feb Maandag 27 mar

Een afspraak maken kan via email naar:
pensioenfonds_protector@achmea.nl of
telefonisch: 013-462 23 56
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Vorige bulletins vindt u op de website
Vragen of suggesties? Stuur een email naar de
Protector Servicedesk:
Pensioenfonds_protector@achmea.nl
www.pensioenfondsprotector.nl

