
2017:  
Eén crossborder pensioenfonds
Op 1 september 2017 was het eindelijk zo ver, Pensioenfonds Protector ging  

officieel op in het ExxonMobil OFP. Sindsdien is het ExxonMobil OFP een  

crossborder pensioenfonds. Oftewel, een pensioenfonds voor deelnemers uit 

meerdere landen, op dit moment België en Nederland. Ondanks dat we nu één 

fonds zijn, worden de vermogens van beide landen los van elkaar beheerd. Dit 

betekent dat we één fonds zijn met twee afzonderlijke vermogens. Deze scheiding 

van de vermogens zal ook zo blijven. Verderop in dit verkort jaarverslag vertellen  

Paul Mertens en Paul Weijel, beiden lid van de Pensioenraad, uitgebreid over  

deze overstap.

Ook na de overgang naar het ExxonMobil OFP staat het fonds er financieel goed  

voor én de afspraken rond indexaties zijn hetzelfde gebleven. Het overzicht van  

de indexaties vindt u verderop in dit verslag. Verder laten we de beleggings- 

resultaten zien en zetten we de belangrijkste kerncijfers op een rij. Bijvoorbeeld  

het aantal deelnemers en het vermogen. Tot slot gaan we kort in op de rol van  

de Pensioenraad. Dit is de opvolger van het bestuur van Pensioenfonds Protector.  

Heeft u het verkort jaarverslag gelezen en wilt u meer informatie? Ga dan naar de 

website. Hier kunt u het volledige jaarverslag 2017 vinden van zowel Protector als  

het ExxonMobil OFP.
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Voorzitter Raad van bestuur

Exxon Mobil OFP

Verkort jaarverslag 2017

   Ontwikkeling van de dekkingsgraad

   Kerncijfers 2017

   Beleggingsbeleid

   Samenstelling Pensioenfonds

Verder in dit verslag

NEDERLAND



Ontwikkeling van de dekkingsgraad 
in 2017
De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van het pensioenfonds. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben 

we voor elke euro die we nu of in de toekomst aan pensioen moeten betalen, ook precies € 1 in kas. De 

Nederlandsche Bank (DNB) eiste dat Protector een dekkingsgraad van minimaal 121,8% had (30 juni 2017). 

Het fonds had op 31 augustus 2017 zowel een actuele dekkingsgraad als een beleidsdekkingsgraad van 

127,6%. Bij de overgang van de pensioenverplichtingen van Pensioenfonds Protector naar het ExxonMobil 

OFP, is de financiering iets gewijzigd. Op het moment van overgang zijn alle verplichtingen en bezittingen 

overgegaan van Protector naar het ExxonMobil OFP. 

Bijstorten of terugbetalen
Als de dekkingsgraad van Protector lager was dan 125% stortte de werkgever bij. Daar had Pensioenfonds 

Protector afspraken over gemaakt met de Toegetreden Ondernemingen (TO). Maar als de dekkingsgraad 

hoger was dan 125%, werd het overschot terugbetaald aan de TO. Ook in het crossborder pensioenfonds 

zijn deze afspraken over bijstorten én terugbetalen gemaakt. De buffer is verlaagd van 25% naar 20% omdat 

er minder risico wordt genomen met de beleggingen. Bij een kwartaaldekkingsgraad lager dan 120% wordt 

er bijgestort. En als aan het eind van het jaar de dekkingsgraad hoger dan 120% is, ontvangen de TO een 

terugstorting. Eind 2017 was de dekkingsgraad hoger dan 120% en is er een terugstorting van € 118.6 

miljoen aan de TO gedaan.
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Inflatie en pensioen
Geld wordt door inflatie minder waard. Dit geldt ook voor uw 

pensioen. Op 1 januari 2017 zijn de volgende toeslagen verleend: 

Samenstelling van het fonds Beleggingsbeleid
De samenstelling van het vermogen, ook wel de beleggingsmix 

genoemd, wordt bepaald op basis van het Statement of Investment 

Principles (SIP). De SIP geldt zowel voor het Nederlands als het 

Belgisch afzonderlijk vermogen en werd eind 2017 aangepast na 

advies van de Pensioenraad.

Beleggingsrendementen 
De pensioenpremie wordt belegd. Dat is 

nodig omdat sparen niet voldoende rende- 

ment oplevert. De beleggingsportefeuille 

van Exxon Mobil OFP Nederland heeft over 

2017 resultaat behaald van 2,05 %. Dit is 

Met pensioen gaan
De pensioengerechtigden ontvangen samen  

€ 58.866.635 aan pensioenuitkeringen. De 

gemiddelde leeftijd waarop een deelnemer 

met pensioen gaat is in 2017 63 jaar.

Deelnemers Pensioengerechtigden 

en slapers

1,45% 1,33%

Kerncijfers 2017

1068 
slapers

2400 
pensioen- 

gerechtigden

1503 
actieven 2,05%

In 2017 besloot de Raad van Bestuur om de belegginsmix van 60% 

naar 70% obligaties en van 40% naar 30% aandelen te verschuiven. 

Een van de redenen hiervoor is dat de waarde van obligaties 

stabieler is dan de waarde van aandelen. Dit betekent enerzijds 

dat de waarde niet zo snel verandert door een verandering op de 

financiële markt, zoals dat bij aandelen wel het geval is. Anderzijds 

stijgt de waarde van het vermogen minder snel als het goed gaat op 

de financiële markt. Door deze nieuwe verdeling – meer obligaties, 

minder aandelen – verwachten we minder grote schommelingen.

9,55%  lager dan in 2016. Dit heeft onder andere te maken met de 

stijging van de rente. Hierdoor daalt de waarde van de vastrentende 

waarden (leningen en obligaties). En aangezien een groot deel van 

onze beleggingsportefeuille hieruit bestaat, hebben we dat gemerkt.

Totaal vermogen

€ 2.502.384.057

EIND 2016 EIND 2017

€ 2.607.128.000

SIP Eind
2017
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www.exxonmobilofp.nl

www.exxonmobilofp.nl

exxonmobilofp@achmea.nl

www.mijnpensioenoverzicht.nl & www. svb.nl/aow

intranet HR&U 

www.exxonmobilofp.nl

Er worden drie soorten kosten onderscheiden: de kosten van het pensioenbeheer, de 

kosten van het vermogensbeheer en de transactiekosten. Voor de deelnemers van 

het ExxonMobil OFP NL hebben de kosten geen invloed op duurtetoeslag, opbouw of 

uitkering van pensioenen. Kosten beïnvloeden wel het overschot of tekort en komen 

daarmee voor de rekening van de Toegetreden Ondernemingen. Door de opsplitsing 

van het boekjaar 2017 over Protector en het ExxonMobil OFP, kunnen we geen 

totaalbedrag voor de uitvoeringskosten rapporteren. Voor het boekjaar 2018 zal dit wel 

weer mogelijk zijn.

De kosten van het vermogensbeheer zijn 0,06% van het gemiddeld belegd vermogen. 

In 2016 was dit ook 0,06%. Daarnaast zijn er ook transactiekosten. Dit zijn de kosten 

die gemaakt moeten worden voor de aan- en verkoop van aandelen en obligaties. 

Deze kosten zijn onderdeel van de prijs van aandelen en obligaties. Het fonds belegt 

in ongeveer 65 indexfondsen. Deze indexfondsen beleggen op hun beurt weer 

in aandelen van ongeveer 8000 ondernemingen. Hierdoor zijn de onderliggende 

transactiekosten niet apart te herleiden. We houden goed in de gaten of de prestaties 

van de indexfondsen voldoen aan de afspraken van het beleggingsbeleid. In 2017 werd 

hieraan voldaan. 

Kosten van het pensioen

Wat wilt u weten of doen? Waar kunt u terecht?

Algemene kennis over de pensioenregeling en het fonds

Ik wil zelf pensioenberekeningen maken

Ik heb een vraag over echtscheidingen

Ik wil weten wanneer ik AOW krijg

Ik wil mijn pensioendossier bij de werkgever opstarten

Ik wil een afspraak maken voor een pensioengesprek

In 2017 is het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) naar alle actieven gestuurd. Dit jaarlijks overzicht geeft meer inzicht in de persoonlijke 

pensioenopbouw voor later. Naast dit verkort jaarverslag is heel wat informatie op de pensioenwebsite te vinden. Gaat u bijna met 

pensioen of heeft u vragen? Dan vindt u vast de antwoorden terug op deze site. Bovendien kunt u ook de planner van thuis uit 

raadplegen om te zien hoe u ervoor staat met uw pensioenopbouw en wat bijvoorbeeld de gevolgen zijn van parttime werken of 

eerder met pensioen gaan. 

Ons streven naar heldere communicatie



Crossborder pensioenfonds: 
van aankondiging naar overstap

2015: Hoe het begon
‘In 2015 hoorden we voor het eerst van de plannen voor het crossborder fonds,’ vertelt Mertens. ‘Toen bestond 

Protector nog en zaten Paul en ik in het bestuur. In het begin stelden we ons wat afwachtend en kritisch op. 

Maar dat is in de loop van het jaar dat volgde absoluut veranderd. Dat kwam in het bijzonder door alle tijd en 

moeite die is gestoken in dialoog en communicatie.’

2016: In de tussentijd..
Weijel: ‘In 2016 vergaderden we iedere twee weken met 15 tot 20 mensen. Daarbij waren alle partijen 

vertegenwoordigd: OR-leden uit de pensioencommissie, het Verantwoordingsorgaan, het bestuur en 

gepensioneerden. Het was een intensief traject! Doel van de vergaderingen was om een consensus te 

bereiken over de overstap en alle veranderingen die daar bij horen. Met name zekerheid over financiering en 

medezeggenschap waren belangrijke aspecten. De consensus kwam er. Maar niet van de ene op de andere 

dag. Voordeel daarvan was dat we tijd kregen om te wennen aan het idee van het crossborder fonds.’

 

Mertens: ‘Nadat we het intern eens waren geworden, was het tijd om draagvlak bij deelnemers en 

gepensioneerden te creëren. Daarbij hebben we gekozen voor een persoonlijke aanpak. We hebben op diverse 

locaties van ExxonMobil achterban-sessies gehouden. Waarbij veel tijd was om in discussie te gaan.’ Weijel: ‘Als 

voorzitter van de Vereniging van Gepensioneerden, heb ik de communicatie met deze groep op mij genomen. 

Dat gebeurde onder andere bij de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging. Daar kregen Gerda Shultz 

en Ton van der Linden ruim de tijd om de crossborder plannen toe te lichten. Daarnaast werd in het ledenblad 

VGEM Nieuws aandacht besteed aan de overstap.’

2017: de overstap, wat merken we ervan?
De bijstortgarantie is beter geborgd. Dat betekent dat de werkgever blijft bijstorten als er een tekort in het 

fonds is. In Nederland is bijstorten ongebruikelijk en kan de werkgever er zonder overleg van afzien. In België 

is bijstorten vastgelegd in het contract tussen de werkgever en het OFP, waarmee het ook een wettelijke 

verankering heeft gekregen. Dit betekent dat de toezichthouder erop let dat het gebeurt. Tot slot is het nu 

mogelijk om vanuit meerdere landen pensioen op te bouwen via het OFP. Hoewel het nu alleen om Nederland 

en België gaat, kunnen daar in de toekomst nog landen bij komen.

Per 1 september 2017 is de Pensioenraad geïnstalleerd. De Pensioenraad is opgericht om 

de medezeggenschapstructuur van Stichting Pensioenfonds “Protector”, zo goed mogelijk 

voort te zetten binnen het ExxonMobil OFP NL. De Pensioenraad ziet te allen tijde toe op een 

evenwichtige belangenafweging in het kader van het specifieke belang van het Nederlands 

Afzonderlijk Vermogen én het algemeen belang van het ExxonMobil OFP.

Paul Mertens Paul Weijel

Na een voorbereiding van bijna twee jaar was het zo ver: op 1 september 2017 gingen 

onze pensioenen over van Pensioenfonds Protector naar het crossborder pensioenfonds 

ExxonMobil OFP in België. Paul Mertens en Paul Weijel waren nauw betrokken bij deze 

overstap. Zij vertegenwoordigen de belangen van respectievelijk werknemers en 

gepensioneerden in de Pensioenraad; de opvolger van het pensioenfondsbestuur.

De Pensioenraad



Colofon

Dit is een uitgave van het ExxonMobil OFP 

in november 2018. Het Verkort Jaarverslag 

is een vereenvoudigde samenvatting 

van het Jaarverslag van Protector en het 

ExxonMobil OFP. Aan dit verkort jaarverslag 

kunnen geen rechten worden ontleend. 

Pensioenfonds ExxonMobil OFP 

Administrateur:  

Achmea Pensioenservices

Postbus 90170 5000 LM Tilburg 

Telefoon: 013 462 2356 

E-mail: exxonmobilofp@achmea.nl 

Website: www.exxonmobilofp.nl

Bekijk de volledige jaarverslagen op de 

website!

Samenstelling Pensioenfonds

Algemene Vergadering

ExxonMobil Petroleum  

& Chemical bvba

vertegenwoordigd door N. Nowé

ExxonMobil Chemical Europe Inc.

vertegenwoordigd door S. Van Lierde

Esso Nederland BV

vertegenwoordigd door A. Roeland

ExxonMobil Chemical Holland BV

vertegenwoordigd door C. den Heijer

ExxonMobil Financial Services

vertegenwoordigd door M. Speklé

Raad van Bestuur

Dagelijks Bestuur
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Michelle Brems
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Voorzitter

Gerda Shultz

Bestuurslid

Ann Cuypers

Bestuurslid

Chris De Catelle

Bestuurslid

Hij nam op 1-8-2018 

het stokje van Peter 

Huisman over.
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