INFORMATIEBULLETIN # 29
FEBRUARI 2015
In dit bulletin:
Pensioenstelsel op de schop

 Indexatie gepensioneerden en gewezen deelnemers

 Indexatie en middelloonregeling

 Financiële status

 Even voorstellen… Désirée Matthijssen

 Protector Bestuur komt naar u toe

Financiële status
Protector heeft in 2014 opnieuw goede resultaten behaald op de beleggingen met een gemiddeld rendement dat is
uitgekomen op 25,5 %. De dekkingsgraad op 31 december was 125%, rekening houdend met een terugstorting van
het overschot van circa 102m€. Het Bestuur kan besluiten, conform de bepalingen in de uitvoeringsovereenkomst,
dit overschot in de loop van 2015 terug te storten aan de Toegetreden Ondernemingen.
De beleggingen vertegenwoordigen een bedrag van 2.446 m€. De beleidsdekkingsgraad (gemiddelde van de
dekkingsgraad over de laatste 12 maanden) die vanaf 2015 in de nieuwe regels van de toezichthouder moet worden
berekend, was eind december 131,6%. De actuaris gaat nu op basis van de nieuwe financieringsregels bekijken wat de
buffer voor 2015 moet zijn. De vereisten zijn strenger geworden, dus er wordt rekening gehouden met een hogere
buffer. De Toegetreden Ondernemingen hebben zich bereid verklaard ook deze hogere buffer te financieren.
Waar andere fondsen te maken hebben met wijzigingen in de bijstortingsverplichtingen is dit bij Protector niet aan de
orde. Eveneens is er geen wijziging in de Protector pensioenregeling waarbij het risico voor de deelnemers zou
veranderen, zoals bij regelingen die overgaan van een defined benefit (uitkeringsovereenkomst) naar een defined
contribution (premie-overeenkomst).

Indexatie gepensioneerden en gewezen deelnemers
Per 1 januari 2015 zijn de pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen van gewezen deelnemers en
gepensioneerden verhoogd met 0,51%. Het Bestuur heeft deze voorwaardelijke duurtetoeslag kunnen
toekennen nadat de Toegetreden Ondernemingen hebben toegezegd deze te financieren.

Indexatie deelnemers in middelloonregeling
Op pensioenaanspraken van deelnemers wordt een indexatie toegepast van 0,88%.
Per 1 januari 2015 voert Protector een middelloonregeling uit. Om de aanspraken
waardevast te houden, hebben de Toegetreden Ondernemingen in het
arbeidsvoorwaardenoverleg een jaarlijkse indexatie afgesproken. Deelnemers zullen
tevens in februari een brief ontvangen met daarin de opgebouwde aanspraken in de
eindloonregeling tot en met 2014. Het uniform pensioenoverzicht (UPO) volgt later
in april op basis van het 2015 pensioengevend salaris tot 100k€ en de tot en met
2014 opgebouwde rechten inclusief indexatie. Zo kan elke deelnemer aansluiting
maken van de eindloon- naar de nieuwe middelloonregeling.
Iedere deelnemer zal in maart het nieuwe “rode boekje” ontvangen met daarin uitleg
over deze middelloonregeling en rekenvoorbeelden.

Even voorstellen… Désirée Matthijssen
Sommige deelnemers hebben haar vast wel eens gezien op de Botleksite. Désirée Matthijssen is dé pensioenspecialist van Protector. Sinds
2008 is ze werkzaam voor het fonds en kent alle reglementen van
binnen en buiten. Eens per maand houdt zij spreekuur op de
raffinaderij. Daarnaast geeft ze ook uitleg over de pensioen
berekeningen tijdens de speciale 60+ informatiesessie die later in mei
gepland zal worden.
Het pensioenspreekuur is niet alleen bedoeld voor diegenen die binnen
een korte tijd met pensioen wensen te gaan. Vragen over bijvoorbeeld
waardeoverdracht of andere individuele pensioenvragen kunnen zeker
aan haar gesteld worden. Dus hebt u een vraag, maak een afspraak!

Data pensioen spreekuur
 Maandag 16 februari
 Maandag 16 maart
 Maandag 13 april
 Maandag 11 mei
Een afspraak maken kan via email naar:
pensioenfonds_protector@achmea.nl of
telefonisch: 013-4622356

Protector Bestuur komt naar u toe
Pensioenstelsel op de schop
In januari 2015 heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid een slotbijeenkomst gehouden in
het kader van De Nationale Pensioendialoog. De vraag was of
het pensioenstelsel nog wel past bij de veranderende
samenleving en de houdbaarheid van het stelsel. Op de
bijeenkomsten met deskundigen en burgers is gesproken over
solidariteit, collectiviteit en verplichtstelling.
De SER (Sociaal-Economische Raad) geeft tevens advies uit en
heeft een viertal varianten bekeken. Eén van de varianten,
persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling,
wordt nader verkend. Het SER advies zal samen met de
output van de bijeenkomsten door de staatssecretaris worden
gebruikt voor een hoofdlijnennotitie medio mei 2015. Hierin
zal worden beschreven hoe het pensioenstelsel aangepast kan
worden.

De vertegenwoordigers van de deelnemers Paul Mertens
en Maarten den Hertog hebben het plan opgevat om
gelegenheid te bieden aan deelnemers om met hen van
gedachten te wisselen. In de loop van maart zal nadere
informatie komen over hoe en wat.
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