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Het crossborder project: het traject
In het mei bulletin gaven we aan dat om de instemming te
krijgen om Protector onder te brengen in het ExxonMobil OFP
in België, er een complex en zeer nauwgezet
besluitvormingsproces wordt gevolgd.
De Nederlandse Ondernemingsraad was als eerste aan zet en
gaf de Toegetreden Ondernemingen haar instemming op 19
april. Op 25 april heeft het Protector Bestuur een
‘voorgenomen besluit’ genomen. Dat kan pas een definitief
besluit worden nadat er een hele reeks andere stappen zijn
genomen. De eerst volgende in de reeks was het houden van
een Algemene Vergadering. Deze vond plaat op 6 juni in het
Bezoekerscentrum van onze Raffinaderij in Rotterdam. Alle
deelnemers en gepensioneerden kregen er de gelegenheid
vragen te stellen. Er was een ruime opkomst en uit gestelde
vragen, bleek dat de deelnemers de verhuis naar België begrijpen
en steunen. Eind juni ontving het bestuur van Protector het
positief advies van het Verantwoordingsorgaan alsook de
goedkeuring van de Belgische toezichthouder, de FSMA
(Financial Services and Markets Authority) om het bestaand
ExxonMobil OFP uit te breiden naar een crossborder fonds.
Het Bestuur kan nog steeds niet overgaan tot een definitief
besluit. Alvorens de Toegetreden Ondernemingen de
uitvoeringsovereenkomst kunnen opzeggen, moet er nog één
zaak uitgeklaard worden. Met name de behandeling van de
Nederlandse pensioenuitkeringen door de Belgische fiscus. Op
dit moment is het Belgische Ministerie van Financiën aan het
bekijken hoe de fiscale wetgeving kan worden aangepast opdat
de fiscale administratieve formaliteiten voor het fonds minimaal
en voor de Nederlandse gepensioneerden geen impact zullen
hebben.
Wij verwachten dat deze problematiek nog voor het jaareinde
zal opgelost zijn. Zodra de wetswijziging er is, kan het bestuur
van Protector haar definitief besluit nemen en kan zij de DNB
om goedkeuring vragen voor de collectieve waardeoverdracht
om alsnog het ExxonMobil Crossborder Pensioenfonds op 1
januari 2017 te kunnen opstarten.
Dit betekent dat er verkiezingen voor de “Pensioenraad”
georganiseerd zullen worden.

Wat is een Pensioenraad?
Uitgangspunt bij het voorstel voor de vorming van het
crossborder pensioenfonds is om de bestaande
governance en medezeggenschap structuur van
Protector zo goed mogelijk voort te zetten binnen het
ExxonMobil OFP.

Kernpunten hierin zijn vertegenwoordiging van zowel
actieve als gepensioneerde deelnemers en de
Nederlandse bijdragende ondernemingen. Deze drie
partijen moeten toezien op een evenwichtige
belangenafweging voor onderwerpen van specifiek
belang voor het Afzonderlijke Nederlandse Vermogen
en het algemeen belang van het ExxonMobil OFP.
Er is dan ook voor gekozen de medezeggenschap te
borgen middels enerzijds de Pensioenraad en anderzijds
de Nederlandse Ondernemingsraad voor alle
onderwerpen die direct betrekking hebben op de
uitvoering van de Nederlandse pensioenregeling.
Hieronder vallen zowel de onderwerpen die betrekking
hebben op de Nederlandse sociale en arbeidswetgeving
als op de financiering van het Nederlands Afzonderlijk
Vermogen. Er is een heldere taakafbakening tussen
Pensioenraad en Ondernemingsraad.
Voorstel is om de Pensioenraad paritair samen te
stellen op dezelfde wijze als het huidig bestuur van
Protector. Concreet wil dit zeggen dat vier leden
worden
aangewezen
door
de
bijdragende
ondernemingen, twee leden gekozen worden uit de
actieve deelnemers en twee leden uit de
gepensioneerde deelnemers.

Verkiezingen pensioenraad: wanneer?

Financiële status

Het is dan ook voor de twee afgevaardigden van de actieve
deelnemers en de twee afgevaardigden van de
gepensioneerde deelnemers dat er eind van jaar
verkiezingen worden gehouden.

Protector heeft in het eerste halfjaar van 2016 opnieuw
positieve resultaten behaald op de beleggingen met een
gemiddeld rendement dat is uitgekomen op 12,1 %. De
rente is verder gedaald en daardoor is de verplichting van
het fonds gestegen met 13.2%. Eind maart was het
vermogen gedaald onder de afgesproken grens van 125%
en heeft er een bijstorting plaats gevonden van 61 M€.
Het overschot van 51M€ van jaareinde 2015 is dan ook
niet teruggestort naar de Toegetreden Ondernemingen.

Alle lezers van de site kunnen, dus zonder in te loggen
met DigiD, onder de menu-knop de rubriek ‘downloads’
selecteren voor alle fondsdocumenten, jaarverslagen en
nieuwsflashes terug te vinden. Neem zeker een kijkje, dit
kan via de computer maar ook via je tablet of smartPhone.
Data pensioen spreekuur
Maandag 24 okt Maandag 19 dec Maandag 21 nov
Een afspraak maken kan via email naar:
pensioenfonds_protector@achmea.nl of
telefonisch: 013-462 23 56
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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
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Het grote verschil met de vorige website is dat er een
generiek gedeelte is, toegankelijk voor iedereen en een
specifiek gedeelte dat enkel toegankelijk is voor de actieve
deelnemers door in te loggen met hun DigiD. De
vroegere planner is nu ondergebracht in de ‘Op Koers’
module. Aan de hand van het UPO en het uitgaven
patroon kan deze tool inzicht verschaffen in de individuele
pensioenplannen.

Dekkingsgraden
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Volgens de nieuwe Wet Pensioen 1-2-3 werden de
pensioenfondsen in 2016 verplicht om gelaagd te
communiceren. Om hieraan te voldoen, hebben we een
nieuwe website gelanceerd. Hoewel het een nieuwe
website
is,
hebben
we
naam
behouden:
www.pensioenfondsprotector.nl
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Lancering nieuwe pensioenwebsite

sep/15

De eigenlijke stemming zal in december zijn plaatsvinden.
Vervolgens volgt er een finale communicatie over de
samenstelling van de pensioenraad.

De beleggingen vertegenwoordigen eind augustus een
bedrag van 2.885 M€. De beleidsdekkingsgraad (dat is het
gemiddelde van de dekkingsgraad over de laatste 12
maanden) die vanaf 2015 in de nieuwe regels van de
toezichthouder moet worden berekend, was eind
augustus 125,6%. Het vereist vermogen is volgens de
modellen van de toezichthouder 121.3%. De discussie
over al of niet moeten korten, die geregeld in de pers
verschijnt, is dus niet van toepassing op Protector, met
zo’n goede sponsor en bijstortregeling kunt u gerust zijn.
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Om zeker te stellen dat deze procedure afgerond is voor
1 januari 2017, volgen we ook hier weer een strikte
tijdslijn. In oktober zullen we de officiële aankondiging van
de verkiezingen lanceren, gericht aan alle deelnemers van
het pensioenfonds Protector.
De kandidaten kunnen zich dan opgeven en zij zullen in
november een forum op de pensioenwebsite krijgen om
zich voor te stellen.

