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In deze derde Nieuwsflash
• Infosessies
• Het voorstel

Status crossborder pensioenfonds
Zoals reeds eerder aangegeven in onze voorgaande Nieuwsflash en video, te vinden op de
Protector website, heeft het projectteam samen met de klankbordgroep een studie gedaan naar
het samenvoegen van het Nederlands pensioenfonds, ‘Protector’ met het Belgische ExxonMobil
OFP in één gezamenlijk crossborder pensioenfonds. Na acht maanden intensief en constructief
overleg met de klankbordgroep hebben de ondernemingen nu het voorstel voorgelegd aan de
Nederlandse Ondernemingsraad voor instemming. De ondernemingen hebben eveneens het
Bestuur van Protector gevraagd om liquidatie van Protector te overwegen gevolgd door een
collectieve waardeoverdracht.

Infosessies
Het project team organiseert infosessies waar zij het voorstel uitgebreid zullen toelichten. Ook
zullen zij dan graag van deze gelegenheid gebruik maken om uw vragen te beantwoorden.
Afgevaardigden van de Ondernemingsraad en het Bestuur en Verantwoordingsorgaan van
Protector zullen eveneens hierbij aanwezig zijn om te luisteren naar uw vragen en opmerkingen.
Datums & locatie infosessies
• Maandag, 25 januari 2016

Breda – CKB (Maas/Rijn zaal)

13:30 – 15:30

• Donderdag, 28 januari 2016

Rotterdam – Bezoekerscentrum

13:00 – 15:00

Rotterdam – Bezoekerscentrum

15:30 – 17:30

Rotterdam – Bezoekerscentrum

13:00 – 15:00

Rotterdam – Bezoekerscentrum

15:30 – 17:30

• Vrijdag, 5 februari 2016

Machelen – Brussel Campus (H178)

10:00 – 12:00

• Woensdag, 10 februari 2016

Breda – CKB (Maas/Rijn zaal)

10:00 – 12:00

• Dinsdag, 16 februari 2016

Externe Locatie omgeving van Kerkrade

16:30 – 18:30

• Donderdag, 4 februari 2016

Deze sessies zijn toegankelijk voor alle deelnemers van Protecor. Om logistieke redenen is
inschrijving noodzakelijk, u doet dit door onderstaand internetadres te gebruiken:

essoportal.com/infosessie
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Voorstel crossborder fonds
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Het crossborder fonds wordt gevestigd in België. De structuur van het fonds valt daarmee onder
Belgische wetgeving. De pensioenregelingen blijven onder Nederlands recht vallen. Het
crossborder pensioenfonds zal beheerd worden door een Raad van Bestuur bestaande uit leden
van het management team van de Nederlandse en Belgische bijdragende ondernemingen die
allen hun pensioenregeling hebben bij één van de bijdragende ondernemingen. Het crossborder
ExxonMobil pensioenfonds zal ingericht worden met twee Afzonderlijke Vermogens. Dit betekent
dat de Nederlandse en Belgische pensioenvermogens en pensioenrechten geheel gescheiden
beheerd en geadministreerd zullen worden. Er kan geen geld van het Nederlands vermogen naar
het Belgisch vermogen vloeien of omgekeerd.
De medezeggenschap over het beheer van het Nederlands Afzonderlijk Vermogen zal onder de
bevoegdheid van de Pensioenraad vallen. De Pensioenraad zal samengesteld zijn uit 4 leden
voorgedragen door de Nederlandse Bijdragende Ondernemingen, 2 gekozen Nederlandse
medewerkers en 2 gekozen Nederlandse gepensioneerden , net zoals de samenstelling van het
Bestuur van Protector vandaag.
Zoals vanaf het begin van de studie aangekondigd wijzigen een aantal belangrijke zaken niet:
1. De pensioenregeling wordt niet gewijzigd.
2. De indexatieafspraken zoals beschreven in het pensioenreglement worden niet gewijzigd.
3. De principes van de financiële garantiestelling met kwartaalbijstortingen en jaarlijkse
terugstorting wijzigen niet.
4. De uitvoering van de pensioenadministratie door Syntrus Achmea wijzigt niet.

Timing en volgende stappen:
De ondernemingen hebben de ondernemingsraad gevraagd om eind maart 2016 hun besluit
bekend te maken. Het Bestuur van Protector is gevraagd om eind april haar besluit bekend te
maken. Ook de Belgische en Nederlandse toezichthouders moeten hun akkoord geven, streven is
dit midden 2016 te ontvangen. Het crossborder fonds zou dan op 1 januari 2017 van start kunnen
gaan.

Het project team wenst u en uw familie
prettige Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar
Heeft u vragen, stuur dan een email naar christel.demeulder@exxonmobil.com. Deze zullen zo mogelijk in de
nieuwsflash aanbod komen. Voor eerdere edities van deze nieuwsflash verwijzen wij u naar de website van Protector:
www.PensioenfondsProtector.nl

