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In deze tweede Nieuwsflash
• Waarom een Crossborder IORP ?
• Waar staan wij met de studie ?

• Wat verandert er niet ?
• Wat mag u binnenkort verwachten?

Ondertussen is de zomer lang voorbij en is het de hoogste tijd dat het project team
u bijpraat over de status van onze studie.
Waarom een Crossborder IORP in België ?
De afgelopen jaren is er veel veranderd in de pensioenwereld. De financiële crisis van 2008 en
2010, tezamen met de lage rente, hebben veel pensioenfondsen in de problemen gebracht.
Gelukkig is onze werkgever achter het fonds blijven staan en heeft Protector niet hoeven korten
of indexaties moeten verlagen. ExxonMobil in Nederland is één van de weinige ondernemingen
die volledig garant staan voor hun pensioenfonds.
De toegenomen onzekerheid van pensioenen heeft ook geleid tot veel nieuwe wetgeving voor
pensioenfondsen die bedoeld is om de stabiliteit en zekerheid weer te vergroten. Deze wetgeving
wordt gemaakt voor fondsen die niet kunnen steunen op een werkgever die bijstort bij tekorten.
Dat Protector daarmee een uitzondering is geworden, is één van de belangrijke aanleidingen
geweest om de crossborder studie te starten.
Uitgangspunt voor de studie is dat we een fonds willen met een structuur die past bij de
garantiestelling van de onderneming. Daarnaast willen we alle besluiten van het fonds blijven
nemen door actieven en gepensioneerden van ExxonMobil. De wetgever is van plan een Raad van
Toezicht verplicht te stellen voor alle pensioenfondsen. Zo’n Raad van Toezicht heeft op bepaalde
zaken beslissingsbevoegdheid en bestaat uit personen die geen enkele binding met ExxonMobil
mogen hebben. Beslissingsbevoegdheid bij externen gekoppeld met de financiële garantiestelling
door ExxonMobil in Nederland is moeilijk te verenigen.
Een ander punt is efficiëntie en kostenbeheersing. Het beheren
van één crossborder pensioenfonds is simpelweg efficiënter dan
het beheren van twee fondsen in twee verschillende landen. Het
project team vindt dat een crossborder fonds in België tegemoet
komt aan deze criteria. De Belgische wetgeving over
pensioenfondsen kent een duidelijke rol en verplichtingen toe aan
detegemoet
ondernemingen die een fonds oprichten. Externe partijen hebben een grote betrokkenheid bij
een fonds maar hebben geen ultieme zeggenschap. De efficiëntie wordt bereikt vanuit het
opereren van één fonds. Kortom, een structuur die past bij de garantiestelling van de
onderneming en een fonds “van, voor en door ExxonMobil”.
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Wat verandert er niet ?
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Wat zeker vast staat, is dat alle zaken die u als deelnemer en
gepensioneerde direct en persoonlijk aangaan niet veranderen.
Dit zijn de pensioenregeling, de afspraken rond indexatie en de pensioenadministratie
bij Syntrus Achmea. Ook de toezegging van NL EM ondernemingen om een goed
gefinancierd fonds te blijven, met kwartaal bijstortingen in geval van een tekort, blijft ongewijzigd.

Waar staan wij met onze studie ?
Het samenvoegen van het Belgisch pensioenfonds en pensioenfonds Protector in een crossborder
fonds is zeer complex en vraagt om een gedegen voorbereiding. Daarom is er besloten om vanaf
het begin van deze studie een klankbordgroep samen te stellen. Deze bestaat uit afgevaardigden
van het Bestuur en Verantwoordingsorgaan van Protector, de Nederlandse Ondernemingsraad, de
werkgever en gepensioneerden. Ieder van deze partijen zal haar instemming / goedkeuring aan het
crossborder fonds moeten geven alvorens dit daadwerkelijk opgestart kan worden. Om de twee
weken komt de klankbordgroep samen. In deze bijeenkomsten worden alle zaken met betrekking
tot de financiering, het bestuursmodel en de zekerheden grondig besproken en alle standpunten
zeer zorgvuldig afgewogen.
Vanaf het begin van de studie is ervoor gekozen de crossborder IORP zodanig in te richten dat het
Nederlands pensioenvermogen strikt gescheiden zal zijn van het Belgisch pensioenvermogen.
Verder wordt er zorgvuldig nagegaan dat er niets over het hoofd wordt gezien en dat de belangen
van alle aangeslotenen, actieven, gepensioneerden en gewezen deelnemers worden behartigd.
Wat mag u binnenkort verwachten ?
Recent is een video gemaakt waarin een aantal betrokkenen aan het woord komen.
Deze video zal begin november op de Protector website te zien zijn.
Eind januari en in februari zal het project team samen met de Klankbordgroep
infosessies houden op de diverse locaties in de Benelux. Begin december komt er een
Nieuwsflash met datums en locaties.

Heeft u vragen, stuur dan een email naar christel.demeulder@exxonmobil.com, contactpersoon Project team.

