NEDERLAND

PENSIOENRAAD

2021 in het kort
Hoe was 2021 voor pensioenfonds ExxonMobil
OFP? Wat waren de belangrijkste onderwerpen
die speelden? In dit verkort jaarverslag blikken
we terug op afgelopen jaar. We zetten het
belangrijkste op een rij.

Herstel van de economie in corona-tijd
Net zoals 2020 stond ook 2021 in het teken van COVID-19. Burgers
en bedrijven raken eraan gewend om mee te bewegen met de
maatregelen. De economie trok weer aan, ook al kregen we in
het laatste kwartaal te maken met de omikron-variant en waren
opnieuw strengere maatregelen nodig.
De olie- en chemiesector kreeg tijdens de coronapandemie te
maken met een forse daling van de vraag naar olieproducten
en lage olieprijzen. Daardoor kwamen de herstructurerings
plannen van ExxonMobil in een stroomversnelling met
als gevolg een inkrimping van het personeelsbestand. De
herstructurering betekende extra werkzaamheden voor het
pensioenfonds maar had minimale impact op de financiële
situatie van het fonds.

Met hoeveel zijn we?

2021

2020

2019

Aantal deelnemers

1.338

1.455

2.429

1.492

1.089

ACTIEVEN

1.056

2.424

2.418

4.856

4.929

4.974

1.058

TOTAAL

GEPENSIONEERDEN

SLAPERS

Hoe indexatie
wordt toegekend

1,08

0,00

2,65

In procenten (%)

1,48
1,32

1,88

Pensioen blijft waardevast door goede afspraken

2021

Hebben we genoeg geld om aan
verplichtingen te voldoen?
In 1.000€

GEPENSIONEERDEN
EN SLAPERS

ACTIEVEN

Actieven: Onvoorwaardelijke indexatie gelijk aan prijsindex.
Gepensioneerden en slapers: voorwaardelijke indexatie van
90% afgeleide prijsindex tot max de algemene loonronde.

2020

2019

Dekkingsgraden
In procenten (%)
2021

101.3

122.5

2021

2,894,182

2,931,907

2020

101.2

127.0

2020

3,281,392

3,319,470

2019

103.0

129.0

2019

3,005,003

3,094,067

TOTALE
VERPLICHTINGEN

TOTALE
VERMOGEN

Tekorten in het fonds worden door de ondernemingen aan
gevuld zodat de dekkingsgraad bij jaareinde boven de 100%
is. Evenzo kunnen overschotten op jaareinde teruggegeven
worden aan de ondernemingen.

DEKKINGSGRAAD
(%) BE BASIS

DEKKINGSGRAAD
(%) NL BASIS

Uit dit plaatje blijkt dat we volgens de Nederlandse maat
staven een ruime buffer hebben.

Hoeveel draagt
werkgever bij?

Hoeveel pensioen keren we uit?

Bijdrage werkgevers (in 1.000€)
2021

2020

2019

-383,255*

-89,000

42,600

*Per 31 december 2021 is €400.000.000 teruggestort naar
de drie Bijdragende Ondernemingen. Zij hebben in 2021
in totaal €16.745.000 aan het OFP betaald voor indexa
tie van de pensioenen voor actieven. Er is geen bijdrage
van de werknemer aangezien het pensioen premievrij is.

Personele wijzigingen
Raad van bestuur
Medio 2021 ging Ton van der Linden met pensioen. Hij
was negen jaar voorzitter van de Raad van Bestuur van
het OFP en het voormalig Protector fonds in Nederland.
Hij is opgevolgd door Arie Roeland. Medio 2022 is ook Gerda
Shultz met pensioen gegaan. Haar opvolger is Nicolien
Westra. Chris de Catelle heeft eind 2021 de maatschappij
verlaten en is per 1 maart 2022 opgevolgd door Jurgen Alen.

Pensioenraad
Naast Arie Roeland en Nicolien Westra (beiden ook lid Raad
van Bestuur) zijn Liesanne de Rijke en Peter de Jong nieuw
in de Pensioenraad. Zij hebben Paul Weijel en Paul Mertens
na vele jaren inzet opgevolgd.

Van links naar rechts: Paul de Jonge (pensioengerechtigden),
Toon Ahsmann (werknemers, vice voorzitter), Nicolien Westra
(werkgevers), Peter de Jong (werknemers), Liesanne de Rijke
(pensioengerechtigden), Karen Oosterhuis (werkgevers),
Wilfred de Knoop (werkgevers), Arie Roeland (werkgevers,
voorzitter)

In €1.000

2021

2020

2019

Pensioenuitkeringen

72,124

68,481

66,408

Wat zijn de kosten?
In €1.000

2021

2020

2019

Kosten pensioenuitvoering

1,780

1,725

1,791

473

445

457

1,068

1,642

1,300

Dit is per deelnemer
Kosten vermogensbeheer

Naast bovengenoemde kosten kennen we ook nog transactie
kosten voor beleggingen welke niet afzonderlijk kunnen
worden weergegeven. Alle kosten worden vergoed door de
Bijdragende Ondernemingen. Zij hebben geen negatief effect
op de opbouw en uitkering van het pensioen.

Onze beleggingsmix
Over onze manier van beleggen

30%

Obligaties

Aandelen

70%

Er is gekozen voor passief beleggen waardoor de beleggings
kosten laag kunnen worden gehouden. ExxonMobil OFP belegt
in EU-staatsobligaties en indexfondsen. Zijn die beleggingen
maatschappelijk verantwoord? Wij gaan ervan uit dat bedrijven
die deel uitmaken van de officiële beursindex per land voldoen
aan het wettelijke kader van het specifieke land.
We zijn van mening dat koersontwikkelingen van bedrijven
die worden beloond voor hun milieu-, sociale en governance
prestatie in de index worden gereflecteerd. Na een uitgebreide
studiedag rond maatschappelijk verantwoord beleggen voelen
we ons comfortabel met de huidige strategie maar zullen we
de ontwikkelingen op dit gebied op de voet blijven volgen.

Het beleggingsresultaat
Netto rendement in procenten (%)
2021

2020

2019

2.23

11.85

20.42

Vooruitblik
We zien dat het economisch herstel stagneert.
Er is hoge inflatie, met name door sterk gestegen
energiekosten en oplopende voedselprijzen in de
eerste helft van 2022. De waarde van onze beleg
gingen is gedaald. Desondanks was aan het einde
van het eerste kwartaal de dekkingsgraad van het
Nederlands Afzonderlijk vermogen nog boven de
benodigde dekkingsgraad.

Ondanks de coronapandemie waren er positieve ontwikkelingen
op de aandelenbeurzen die deels teniet gedaan werden door
negatieve ontwikkelingen op de obligatieportefeuille vanwege
stijgende rentes.

Nieuw pensioenstelsel
Nederland stapt over op een nieuw pensioenstelsel. Dat houdt
in dat we een nieuwe pensioenregeling zullen moeten opstellen en
invoeren. Hiervoor is een werkgroep opgericht met leden
vanuit onder andere de Ondernemingsraad, Pensioenraad en
Bijdragende Ondernemingen. Zij komen met voorstellen voor
een nieuwe pensioenregeling en zullen eveneens voorstellen
doen hoe om te gaan met de al opgebouwde rechten en
uitkeringen. De overheid streeft ernaar om de wet per 1 januari
2023 in te voeren, waarna we tot 1 januari 2027 de tijd hebben om
de wijzigingen door te voeren. De werkgroep volgt alle ontwikke
lingen op de voet om voorbereid te zijn op alle veranderingen.
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