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Studie
ExxonMobil heeft 2 pensioenfondsen in de Benelux. Zoals gebruikelijk is de onderneming altijd op
zoek naar efficiencies. Er is dan ook een project team samengesteld om een studie te doen naar
een mogelijke oprichting van een crossborder ExxonMobil pensioenfonds gevestigd in België. Het
samenvoegen van beide pensioenfondsen, ‘Protector’ en het Belgische ExxonMobil OFP in één
gezamenlijk crossborder pensioenfonds kan bijdragen tot kostenbesparingen. Het uitgangspunt
bij deze studie is dat de pensioenregeling ongewijzigd blijft zoals de indexatieafspraken en dat het
een pensioenfonds is ‘van, voor en door’ ExxonMobil (voormalige) werknemers. Het project
team bestaat uit werknemers werkzaam op de afdelingen Treasurers, Law en HR. Zij worden
bijgestaan door experts op het gebied van crossborder pensioenfondsen.
De Klankbordgroep
Naast het project team is er eveneens een Klankbordgroep opgericht. De klankbordgroep bestaat
uit leden met kennis op het gebied van pensioen. De toegevoegde gepensioneerde
Klankbordgroepleden zijn gevraagd vanwege hun uitgebreide kennis en kunde als voormalig
Bestuurder van “Protector” en/of het Belgische ExxonMobil OFP.
 De Klankbordgroep houdt 2-wekelijkse meetings om alle aspecten en verschillen tussen
Nederlandse en Belgische pensioenfondsen met betrekking tot wetgeving, financiële opzet en
governance structuur te bespreken.
 De Klankbordgroep zal eveneens de voorstellen gemaakt door het project team in verband met
het beleid, medezeggenschap, financiering, controls en de communicatie omtrent het
crossborder pensioenfonds en voor zover deze betrekking en/of directe consequenties hebben
op de Nederlandse pensioentoezeggingen toetsen, evalueren en zo nodig becommentariëren.
Foto : Kick-off Meeting met het Project team, de Klankbordgroep, onze Nederlandse en
Belgische Actuarissen en Externe Juristen.
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Financiële opzet van het Crossborder Pensioenfonds
Het voorstel is dat het nieuwe crossborder ExxonMobil
pensioenfonds zal worden opgezet met “Afzonderlijke
vermogens” (Legal Ringfencing). Dit betekent dat de
Nederlandse
en
Belgische
“pensioen”vermogens
en
opgebouwde pensioenrechten
als twee afzonderlijke
gescheiden entiteiten zullen worden geadministreerd. Hierdoor
blijft het Nederlandse vermogen onvermengd.
Timing
 Heden-november 2015: verdere uitwerking van beleidslijnen. Deze zullen worden vertaald in nieuwe
crossborder fondsdocumenten, zoals bijvoorbeeld statuten en het financieringsplan.
 December 2015 : Besluit ExxonMobil m.b.t. implementatie van het crossborder project.
 2016: Goedkeuring verkrijgen van de OR, het Bestuur van “Protector” en de Belgische en Nederlandse
Toezichthouders
 1 Jan 2017 : Go-live crossborder pensioenfonds

Het project team zal u op de hoogte blijven houden over de ontwikkelingen van het project.
Heeft u vragen, stuur dan een email naar christel.demeulder@exxonmobil.com. Deze zullen zo
mogelijk in de nieuwsflash aan bod komen.
De volgende Nieuwsflash mogen jullie na de zomer verwachten.

Het project team wenst u een prachtige en deugddoende zomervakantie !

