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Algemene Ledenvergadering Protector
Maandagmiddag 22 juni. Voor het eerst in 10 jaar houdt “Protector” een Algemene Vergadering. De
aanleiding? Het voornemen om de verkiezingen voor Bestuur en Verantwoordingsorgaan met
maximaal 12 maanden uit te stellen.
De opkomst is zo’n beetje als verwacht; tussen de 50 en 60 mensen, meest gepensioneerden. Het
grootste deel van de bijeenkomst wordt in beslag genomen door een dialoog over het cross-border
project. Aan de orde komen zaken die niet veranderen; de aanleiding van het project: een efficiency
verbetering doordat nog maar één i.p.v. twee fondsen moeten worden gerund; en het blijven zeker
stellen dat ons fonds er een is “van, voor en door” ExxonMobil mensen (wat waarschijnlijk vanaf 2017
niet meer mogelijk gaat zijn in Nederland).
Natuurlijk gaat de meeste aandacht naar zaken die wel veranderen, zoals de vorm van
medezeggenschap en de details van de financiering van het fonds. Ook naar aanleiding van vele vragen
wordt ingegaan op zaken als “stress-scenario’s”; wat gebeurt er als ooit vandaag haast ondenkbare
zaken gebeuren. Er wordt gevraagd of de andere landen ons Nederlands pensioenpotje kunnen gaan
gebruiken (het antwoord is ‘nee’; er is de striktst mogelijke scheiding tussen pensioengelden van de
verschillende landen). En of de Belgische toezichthouder wel serieus is (het antwoord is een volmondig
‘ja’).
Het laatste agendapunt van de vergadering is het plan de verkiezingen die normaal rond november
zouden worden gehouden, tegen de achtergrond van dit cross-border project uit te stellen met
maximaal een jaar. Veel mensen in de zaal hebben hier hun stem over laten horen en aan het eind van
de vergadering werd duidelijk dat een grote meerderheid dit voornemen van Bestuur en
Verantwoordingsorgaan steunt.
De hele middag wordt gekenmerkt door een levendige dialoog, maar die neemt wel veel tijd in beslag
zodat de vergadering uiteindelijk twee keer zo lang duurt als voorzien … Time management is
misschien iets waar we als “Protector” Bestuur nog beter in kunnen zijn! Maar, de kans om zo’n goede
dialoog te hebben is er een die we niet zo vaak hebben en een die denk ik veel vragen heeft beantwoord
en zorgen heeft weggenomen.
A.J. van der Linden
Voorzitter Bestuur “Protector”

Jaarverslag 2014
Het jaarverslag en het verkorte jaarverslag zijn
gepubliceerd op de website van “Protector”. U vindt
ze bij de downloads.

Wet pensioencommunicatie
AOW versnelde verhoging
De Eerste Kamer heeft ingestemd met de versnelde
verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd. De AOWleeftijd wordt vanaf 2016 in stappen van 3 maanden
verhoogd en vanaf 2019 in stappen van 4 maanden.
Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de
levensverwachting.

Dekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad van Protector bedroeg in juni
127,6%. Dit is het gemiddelde van de dekkingsgraden van
de voorgaande 12 maanden.
Dekkingsgraden

De communicatie vanuit het fonds zal wijzigen als
gevolg van de nieuwe wet pensioencommunicatie die
gefaseerd ingevoerd zal worden. Hiervoor is door de
overheid Pensioen 1-2-3 geïntroduceerd welke
uitgaat van gelaagd communiceren. Hiermee wordt
een
betere
aansluiting
beoogd
op
de
informatiebehoefte van (gewezen) deelnemers en
gepensioneerden.
Ook zal het pensioenregister verder worden
uitgebreid met drie mogelijke scenario’s voor het te
bereiken pensioen en het UPO (uniform pensioen
overzicht) zal worden aangepast.
Komend jaar zult u wijzigingen kunnen zien aan de
website van Protector.
Data pensioen spreekuur
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Een afspraak maken kan via email naar:
pensioenfonds_protector@achmea.nl of
telefonisch: 013-4622356
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De Nederlandsche Bank heeft in juli met onmiddelijke
ingang een nieuwe en lagere rekenrente (UFR, ultimate
forward rate) aangekondigd waardoor de
pensioenverplichtingen van het fonds zullen stijgen.
Immers hoe lager de rente, hoe meer geld een fonds in
kas dient te hebben om aan zijn pensioenverplichtingen te
kunnen voldoen. De verwachting is dat de dekkingsgraad
dan ook o.b.v. deze aangepaste nieuwe rekenrente zal
dalen.
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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

