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 pensioenakkoord
Het
Na jaren van gesprekken en onderhandelingen is er begin
juni een pensioenakkoord gesloten tussen kabinet,
werkgevers en werknemers. De afspraken in het
pensioenakkoord hebben tot doel dat het Nederlands
pensioenstelsel beter aan zal sluiten op de veranderende
arbeidsmarkt, pensioenregelingen persoonlijker en
transparanter worden en er eerder zicht komt op een
koopkrachtig pensioen. Het akkoord omvat de volgende
punten:
 AOW leeftijd stijgt minder snel
 Pensioenfondsen mogen de pensioenuitkering
aanpassen bij economische goede of juist
slechtere tijden
 Op pensioen datum kunnen gepensioneerden
straks maximaal 10% van het door hen
opgebouwde pensioen opnemen
 Nieuwe, persoonlijke pensioencontracten met
een fiscaal gemaximeerde pensioenpremie
 Betere pensioenafspraken voor mensen met
zware beroepen
 Verplichte
arbeidsongeschiktheidsverzekering
voor zelfstandigen
Het is een akkoord op hoofdlijnen. Er zijn nog zeer veel
vragen over hoe deze hoofdlijnen worden uitgewerkt en
wat dit voor onze regeling gaat betekenen maar het zal
invloed op onze pensioenafspraken hebben. De komende
maanden werken kabinet, werkgevers en werknemers in
verschillende technische werkgroepen de details uit en
wordt wetgeving ontwikkeld inclusief overgangsafspraken.
De verwachting is dat de invoering van nieuwe wetgeving
niet zal plaatsvinden vóór 2022. De Pensioenraad en
Ondernemingsraad
houden
de
ontwikkelingen
nauwlettend in de gaten en zullen de komende maanden
de impact van de afspraken in kaart brengen. Wij houden
u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

AOW leeftijd stijgt minder snel
Onderdeel van het pensioenakkoord is dat de AOW leeftijd
minder snel zal stijgen. De wetgeving hiervoor is al ingegaan.
Onderstaande tabel geeft die nieuwe AOW leeftijden aan:
Jaar
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

AOW leeftijd akkoord
66 jaar en 4 maanden
66 jaar en 4 maanden
66 jaar en 4 maanden
66 jaar en 7 maanden
66 jaar en 10 maanden
67 jaar
67 jaar en 3 maanden

Voor gepensioneerden die gekozen hebben voor de AOW
overbruggingsuitkering wijzigt er niets.
De pensioenplanner is aangepast aan deze nieuwe AOW
leeftijden.

Data pensioen spreekuur 2020












Maandag 20 januari
Maandag 17 februari
Maandag 16 maart
Maandag 6 april
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

Wijziging flexfactoren reglement
Op het moment van pensionering zijn er verschillende keuze
mogelijkheden vastgelegd in het pensioenreglement met
betrekking tot het pensioen. Dit zijn de mogelijkheid tot
vervroeging, uitruil partnerpensioen, AOW overbrugging en
hoog/laag keuze. Bij de berekening van deze keuzes worden er
factoren gebruikt. Deze factoren worden uiterlijk iedere twee
jaar aangepast aan de rentestand, sterftetafels en verschuivingen
in het deelnemersbestand. De Pensioenraad heeft de update van
deze factoren met ingang van 1-1-2020 goedgekeurd. Deze
update heeft kleine verschuivingen tot gevolg in de
pensioenberekeningen. De factoren staan in bijlage B van het
pensioenreglement en de update wordt in de loop van januari
gepubliceerd op de website. Ook de pensioenplanner zal in de
loop van het eerste kwartaal hierop worden aangepast.

Bijstorting van 65 MEUR aan het
Nederlands luik van het pensioenfonds
Zoals uitgebreid in het nieuws is, is de rente gedurende 2019
verder gedaald. Het gevolg is een verdere stijging van de
verplichtingen van het fonds. Op het eind van het derde kwartaal
waren de verplichtingen met 27% gestegen ten opzichte van het
begin van het jaar. Het Pensioenfonds heeft in de eerste drie
kwartalen een rendement van circa 25% gemaakt, gedreven door
goede rendementen op de overheidsobligaties en de
aandelenmarkt. Ondanks de goede rendementen heeft de
stijging van de verplichtingen eind september tot een tekort
geleid van 65 MEUR.
Volgens de afspraken met de Nederlandse Bijdragende
Ondernemingen is er in oktober een bijstorting gedaan van 65
MEUR om dit tekort op te vangen. We houden de
ontwikkelingen op jaareinde nauwkeurig in de gaten. Indien
nodig kan er een extra bijstorting worden gevraagd of kan er
een terugstorting worden gedaan om op einde jaar een
dekkingsgraad van 100% te hebben op grond van de Belgische
grondslagen (ca. 120% op Nederlandse grondslagen).

De Pensioenraad wenst u prettige feestdagen en de
beste wensen voor 2020.

Indexatie per 1 januari 2020
Per 1 januari 2020 worden de pensioenaanspraken van
actieve deelnemers verhoogd met 2,65%. Sinds 2015
hebben wij een middelloonregeling. Om de aanspraken
waardevast te houden, is een jaarlijkse indexatie
afgesproken. De indexatie is gekoppeld aan de
inflatiecijfers gepubliceerd door het Centraal Bureau van
de Statistiek (CBS). Over de periode sep 2018 – sep 2019
was de inflatie 2,65%.
De verhoging van de pensioenaanspraken en
pensioenuitkeringen van gewezen deelnemers en
gepensioneerden wordt gerelateerd aan de afgeleide
prijsindex van het CBS. Over de periode sep 2018 – sep
2019 was de verhoging van de afgeleide prijsindex 1,64%.
Volgens de afspraken in het reglement is de maximale
indexatie 90% hiervan tot maximaal de algemene
loonronde mits de ondernemingen hiervoor het geld ter
beschikking stellen. Dat betekent dat er per 1 januari
2020 1,48% verhoging is toegekend.
De totale koopsom die de ondernemingen hiervoor
storten is 67,6 Meuro.

Wijziging Pensioenraad
Per 1 november is er een wijziging geweest in de
werkgeversgeleding van de Pensioenraad. Joost Muffels
is na 7 jaar lidmaatschap uit de Pensioenraad getreden.
Wilfred de Knoop is toegetreden tot de Pensioenraad
per dezelfde datum. Wilfred is sinds 1991 in dienst van
ExxonMobil en heeft uitgebreide ervaring in diverse
financiële en audit functies. De Pensioenraad bedankt
Joost voor zijn inzet en bijdragen aan Protector en de
Pensioenraad en wenst Wilfred succes met zijn
benoeming.

CONTACT



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

