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Hoe gaat het nu in België?
Sinds september 2017 “zitten” we als pensioenfonds in
België. In een zogeheten cross-border fonds genaamd
ExxonMobil OFP (Organisatie voor Financiering van
Pensioenen). De oude naam Protector is komen te
vervallen. In 2017 zijn we binnen dat ExxonMobil OFP
begonnen met een Nederlands luik en een Belgisch luik.
Mogelijk komen er in de komende jaren ook nog andere
landen bij waar ExxonMobil pensioenvermogens
beheert. Meer pensioenvermogen bij elkaar, dat zorgt
voor meer efficiëntie en lagere kosten.
Nederland is dominant met het grootste deel van het
totale fondsvermogen. Belangrijk blijft dat het Belgisch
luik niet kan eten uit het vermogen dat voor de
Nederlandse pensioenen bestemd is. En andersom
natuurlijk. Het zijn juridisch afgeschermde Afzonderlijke
Vermogens. Daarom noemen we het luiken: de
pensioenregelingen en de bijbehorende vermogens
verschillen per land en staan los van elkaar, maar wel
onder de paraplu van één fonds.
Als Pensioenraad waken wij over de belangen van het
Nederlandse luik binnen het ExxonMobil OFP. De
beslissingen worden in principe genomen door de OFP
Raad van Bestuur, welke bestaat uit bestuurders
benoemd door de werkgever(s). Maar voor alle
belangrijke beslissingen die het Nederlandse luik
betreffen is advies of zogenaamd verbindend advies nodig
van de (Nederlandse) Pensioenraad. Voor de
deelnemers is er niet veel veranderd. Men krijgt nu
weliswaar een ander brievenhoofd, en de formele zetel
is op een andere locatie, maar in de praktijk zal men
weinig verschillen zien. Zo is de uitvoerder Achmea nog
steeds dezelfde. Het fonds wordt onveranderd goed
gerund door het Pensioenbureau met ExxonMobil HR
medewerkers op het CKB.

Belangrijker nog: pensioenrechten en pensioenvermogen zijn
niet minder geworden. En de verankering van de unieke
bijstortverplichting door de werkgever is een hele
geruststelling: in Nederland was die eenzijdig opzegbaar en in
België niet.
Ook voor ons als leden van de Pensioenraad is er niet veel
veranderd. Wat we voorheen als Bestuur van Protector
deden, doen we nu zo ongeveer nog steeds. Soms op een wat
andere manier of in een ander format. En, heel belangrijk, we
waren, we zijn en we blijven een fonds van, voor en door
(huidige of gewezen) ExxonMobil medewerkers.
Al met al kijken we terug op een hele goede beslissing om
over te stappen naar België. Zowel in het belang van de
werkgever als in het belang van de deelnemers, een echte
win-win.

Bijstorting van 45 MEUR aan het
Nederlands luik van het pensioenfonds
De rente is gedurende 2018 licht gedaald. In december daalde
de rente nog iets meer waardoor de verplichtingen van het
fonds einde jaar gestegen zijn. Het Pensioenfonds heeft in de
eerste drie kwartalen een rendement van circa 3,5% gemaakt,
gedreven door goede rendementen op de aandelenmarkt.
Helaas daalden in de maanden oktober en december de
koersen van de aandelen sterk. Beide ontwikkelingen
tezamen leidden eind december tot een tekort van circa 45
MEUR.
Volgens de afspraken met de Nederlandse Bijdragende
Ondernemingen is er per jaareinde nog een bijstorting gedaan
om dit tekort op te vangen. Hierdoor is 2018 geëindigd met
een dekkingsgraad van 100% (120% per Nederlandse
maatstaf) zoals overeengekomen.
Het totaal rendement over 2018 is uitgekomen op 1,5%.
De waarde van het Nederlands Afzonderlijk vermogen is eind
december 2018 circa 2.550 MEUR exclusief de bijstorting.

De pensioenwebsite

Indexatie per 1 januari 2019

In het afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van het
bekende Protectorlogo en is de website aangepast aan het
ExxonMobil OFP.

Per 1 januari 2019 zijn de pensioenaanspraken van
deelnemers verhoogd met 1.88%. 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 2017 – sep 2018 was de inflatie 1,88 %.

Het logo van de Belgische pensioenwebsite heeft zijn intrede
gedaan. Het elegante symbool voor de naam is een gestileerde
weergave van het middeleeuwse alchemie teken voor zilver. Het
bestuur van het Belgisch pensioenfonds vond het destijds
passend omdat het enerzijds verwijst naar het Belgische
Zilverfonds dat de overheid voorziet in een extra buffer voor de
oude dag voorziening en anderzijds verwijst naar zilverstukken
die het betaalmiddel bij uitstek waren.
De oude url van de pensioenfonds Protector website linkt nog
automatisch naar de gecombineerde website voor Nederlandse
en Belgische deelnemers. Zowel www.exxonmobilofp.com als
www.exxonmobilofp.nl zijn actief. De Belgische deelnemers
hebben toegang tot hun gegevens via www.exxonmobilofp.be
Inloggen doet u nog steeds met uw DigiD. De inhoud van de
website zal ondanks de migratie naar België moeten blijven
voldoen aan de richtlijnen die de Nederlandse Autoriteit
Financiële Markten (AFM) oplegt. De grote wijziging die we mid
2016 hebben ingevoerd in het kader van de Pensioenwet 1-2-3
waarbij we gelaagd communiceren, blijft behouden. De
uitgebreide planning module is nog steeds operationeel.
In de loop van 2019 is de verwachting dat we over moeten gaan
tot een extra beveiligingsniveau voor het inloggen met DigiD. De
overheid is voornemens dat iedereen die DigiD gebruikt om op
een website in te loggen, de verplichting op te leggen om naast
een inlogcode en wachtwoord een extra beveiligingscode te
gebruiken die bijvoorbeeld via sms gestuurd wordt. Als het zo
ver is zullen wij u hierover informeren.

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 2017 – sep
2018 was de verhoging van de afgeleide prijsindex 1,47%.
Volgens de afspraken in het reglement is de maximale
indexatie 90% hiervan. Dat betekent dat er per 1 januari
2019 1,32% verhoging is toegekend.

Data pensioen spreekuur 2019
Maandag 18 februari
Maandag 18 maart
Maandag 15 april
Maandag 20 mei
Maandag 17 juni
Opgelet: geen spreekuur in juli en augustus
Maandag 16 september
Maandag 14 oktober
Maandag 18 november
Maandag 16 december
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Een afspraak maken kan via email naar:
exxonmobilofp@achmea.nl of
telefonisch: 013-462 23 56

CONTACT
•
•

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

