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Status crossborder pensioenfonds
De infosessies liggen ondertussen geruime tijd achter ons, dus tijd om een update te geven over
de huidige stand van zaken met betrekking tot het Crossborder Pensioenfonds.
De tien infosessies, gehouden op verschillende locaties, werden druk bezocht. Inmiddels werden
de veelgestelde vragen en bijhorende antwoorden gepubliceerd op de pensioenwebsite van
Protector. Zoals aangegeven tijdens deze infosessies is de crossborder studie inmiddels afgerond.
De Toegetreden Ondernemingen hebben aan de ondernemingsraad instemming gevraagd om de
toekomstige pensioenopbouw voor de Nederlandse werknemers onder te brengen in het
Belgische pensioenfonds ExxonMobil OFP, weliswaar binnen een afzonderlijke Nederlandse sectie.
Tegelijkertijd is aan het Protector Bestuur gevraagd om te onderzoeken of een liquidatie van het
fonds gevolgd door een collectieve waardeoverdracht naar dit ExxonMobil OFP in het belang is
van de Protector deeelnemers. Het Bestuur dient te beoordelen of dit verzoek minstens
gelijkwaardig is aan andere alternatieven die er zijn. Deze studie is inmiddels ook afgerond.
Op 19 april heeft de Nederlandse Ondernemingsraad zijn instemming gegeven voor de overgang
naar België. Aansluitend op deze instemming heeft het Bestuur van Protector haar voorgenomen
besluit tot liquidatie van Protector genomen, gevolgd door overdracht van de
pensioenaanspraken- en rechten naar het ExxonMobil OFP. Het Bestuur heeft vervolgens het
Verantwoordingsorgaan hierover om advies gevraagd en verwacht hierover eind juni een definitief
besluit te kunnen nemen.
Algemene Vergadering
Ondertussen zijn de uitnodigingen verstuurd voor de Algemene
Vergadering van Protector die zal plaatsvinden op 6 juni 2016 van
15:30 tot 17:30 in het Bezoekerscentrum van de Raffinaderij in
Rotterdam.
Het Bestuur zal haar voorgenomen besluit tot liquidatie, gevolgd
door een collectieve overdracht dan ook uitgebreid toelichten
maar hoopt er eveneens uw mening te mogen horen alvorens
haar definitief besluit te nemen.
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Timing en volgende stappen:

Na de Algemene Vergadering en rekening houdend met het advies van het Verantwoordingsorgaan
zal het Bestuur eind juni officieel haar besluit nemen. Ondertussen werden alle nodige stukken
overgemaakt aan de FSMA (Belgische toezichthouder) die samen met de DNB o.a. zal toetsen of
ook de Nederlandse arbeids- en sociale wetgeving binnen het kader van het
Crossborder pensioenfonds, correct wordt nageleefd.
Eenmaal de
goedkeuring ontvangen, verwacht eind juni, zal het Bestuur nog de officiële
goedkeuring aan de DNB moeten vragen om de opgebouwde Nederlandse
pensioenrechten te mogen overhevelen naar het Belgische fonds De laatste
stap in 2017 zal dan de effectieve liquidatie zijn van de Stichting
pensioenfonds ‘Protector’.
De beoogde opstartdatum is nog steeds 1 januari 2017. Deze datum is evenwel afhankelijk van
aanpassingen aan Belgische fiscale regels of vereisten ten aanzien van de inhoudingsplicht van
de pensioeninstelling voor pensioengerechtigden die in Nederland wonen.
Stappenplan Instemmingsaanvraag, Liqidatie Protector en CWO naar Crossborder IORP

2016

Update per 13 mei 2016

Stappenplan - Actie
Instemming NL OR met IORP
AB Protector: Voorgenomen besluit Bestuur voor
liquidatie & CWO
Neerleggen van Advies voor Liquidatie & CWO bij
VO Protector

Apr
C

19/04

C

25/04

C

25/04

Visitatiecommissie Protector

O

Algemene Vergadering Protector

O

AB Protector: Officëel besluit Bestuur voor
liquidatie & CWO
Goedkeuring FSMA voor het oprichten v/d crossborder IORP

Jun

O

w 26

VGEM reunie

O

Go / No Go (evaluatie Tax problematiek)

O

Aug
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Sep

26/09

O

O
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w 36

O

Liquidatie Protector

Dec

25/08

w 39

O

Nov

w 27

O

Opstart & transfer pensioenrechten in België

Oct

6/06
27/06

O

Jul

2H

O

Informeren DNB over liquidatie & CWO Protector

Indienen verzoek collectieve waardeoverdracht bij
DNB
AB Protector: Protector officëel 'in liquidatie' &
opstart proces CWO
Goedkeuring DNB voor collectieve
waardeoverdracht

May

w 47
1/01

Informatie sessies (incl. AV Protector & VGEM)

AB

Algemeen Bestuur Protector

C

Item Closed

Critische datums voor ExxonMobil/Protector

DB

Dagelijks Bestuur Protector

O

Item Open

Datum Ontvangen Externe Goedkeuringen

VO

Verantwoordingsorgaan Protector

Heeft u vragen, stuur dan een email naar christel.demeulder@exxonmobil.com. Deze zullen zo mogelijk in de
nieuwsflash aan bod komen. Voor eerdere edities van deze nieuwsflash verwijzen wij u naar de website van Protector:
www.PensioenfondsProtector.nl

