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Algemene Ledenvergadering Protector
Mede naar aanleiding van de aangekondigde studie door de Toegetreden Ondernemingen naar het
samenvoegen van het Nederlands en Belgisch pensioenfonds in een crossborder pensioenfonds in
België heeft het Bestuur besloten een Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen. Alle deelnemers
en gepensioneerden zullen vóór eind mei een uitnodiging met agenda ontvangen. Het Bestuur wil graag
uw mening horen over de toekomst van Protector en zal zoveel mogelijk vragen beantwoorden.
We hopen op een grote opkomst.

Algemene Ledenvergadering Protector
Maandag 22 juni 2015 15:30 – 17:00
Bezoekerscentrum raffinaderij Rotterdam
Van het Verantwoordingsorgaan
Het Verantwoordingsorgaan (VO) nieuwe stijl is inmiddels bijna een jaar up en running. Daarbij is acht keer
intern overlegd en vier maal formeel en constructief overlegd met het Bestuur van Protector. Formele adviezen
zijn uitgebracht over het reglement Visitatiecommissie, de Klokkenluidersregeling, het Communicatieplan, op
een wijziging in de Uitvoeringsovereenkomst en de implementatie van de code Pensioenfondsen. Minstens zo
belangrijk waren suggesties op de implementatie van het nieuwe reglement D en de opvolging op de
aanbevelingen van de Visitatiecommissie en tenslotte de review van en suggesties op het jaarververslag. Het VO
onderschrijft daarin het door het Bestuur gevoerde beleid. Een viertal leden zullen namens het VO deelnemen
in de door de Toegetreden Ondernemingen opgerichte klankbordgroep voor een studie met betrekking tot
mogelijke overdracht van de pensioenverplichtingen en de daarmee samenhangende beleggingen in een cross
border pensioenfonds. Dit onderwerp zal de komende tijd veel aandacht krijgen.
Toon Ahsmann
Voorzitter Verantwoordingsorgaan

Betaaldata pensioen

Enquête deelnemers Radboud

Volgens afspraak keert Protector haar pensioenen uiterlijk
op de 20e van de maand uit. Meestal wordt deze betaling
eerder uitgevoerd (rond de 15e) maar bijvoorbeeld als
gevolg van een weekend of een feestdag kan uw pensioen
op andere data bijgeschreven worden.

Heeft u vorig jaar meegedaan met het online onderzoek
onder deelnemers? Grote kans dat u binnenkort
wederom een email ontvangt met een uitnodiging om
daarin de communicatie van het afgelopen jaar te
beoordelen. Protector zal de geanonimiseerde
resultaten gebruiken om haar communicatiebeleid
verder aan te scherpen.

Pensioenplanner live juli 2015
Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe versie van de
pensioenplanner. Met deze planner kunt u als deelnemer
inzicht krijgen in de mogelijke keuzes na pensioneren. Denk
hierbij aan een overbruggingspensioen tot de AOWgerechtigde leeftijd en/of een hoog/laag pensioen. De
planner wordt in juli 2015 verwacht. Deelnemers zullen
hiervoor op een later tijdstip meer informatie over
ontvangen.

UPO en partnerpensioen

Data pensioen spreekuur

Op het uniform pensioenoverzicht (UPO) staat het
partnerpensioen vermeld welke tot uitkering komt indien u tot
uw 67e in dienst blijft of bij overlijden in actieve dienst. Dit is een
hoger bedrag dan welke u als deelnemer daadwerkelijk al heeft
opgebouwd. Over de tot 2015 opgebouwde waarde bent u in
maart geïnformeerd. De toekomstige opbouw van het
partnerpensioen, is net zoals het ouderdomspensioen, begrensd
op een pensioengevend voltijds salaris van 100.000 euro.

Dekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad van Protector bedroeg in april
127,7%. Dit is het gemiddelde van de dekkingsgraden van
de voorgaande 12 maanden.

 Maandag 8 juni
 Maandag 13 juli
 Maandag 17 augustus
Een afspraak maken kan via email naar:
pensioenfonds_protector@achmea.nl of
telefonisch: 013-4622356

Jaarverslag 2014
In juni zal het jaarverslag gepubliceerd worden op de
website. Daarnaast ontvangen gepensioneerden en
deelnemers het verkorte jaarverslag thuis.
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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

