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Geachte deelnemer van Fluor Pensioenfonds,
Het zijn turbulente tijden voor deelnemers en gepensioneerden. Vandaar dat Fluor
Pensioenfonds u juist nu extra goed wil informeren over uw pensioen. Daarom
introduceren wij een digitale nieuwsbrief, die eens per kwartaal verschijnt. Of vaker als
daar aanleiding voor is.

U ontvangt de digitale nieuwsbrief automatisch
Deze nieuwsbrief sturen wij via de mail naar alle actieve deelnemers. Wij hebben
daarvoor uw Fluor e-mailadres en uw voor- en achternaam in ons abonneebestand
opgenomen.

Afmelden of de nieuwsbrief liever op een ander e-mailadres ontvangen?
Dan kan dat altijd via de buttons onderaan de e-mail van iedere nieuwsbrief.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van Fluor Pensioenfonds
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1. Geen pensioenverlagingen bij Fluor Pensioenfonds verwacht »
‘Grootste pensioenfondsen raken nog dieper in de problemen’ kopte het Financieel
Dagblad op 16 september 2019. De dekkingsgraad van de pensioenfondsen voor
ambtenaren (ABP) en de zorg (Zorg & Welzijn) was eind augustus tot onder de 90%
gedaald. Als de financiële situatie de rest van dit jaar niet verbetert, moeten zij de
pensioenen van hun deelnemers en gepensioneerden in 2020 gaan verlagen. Ook voor de
deelnemers van de pensioenfondsen in de metaalsector dreigt in 2020 een forse
pensioenverlaging. Dit raakt miljoenen deelnemers!

Hoe staan wij ervoor?
De kans dat wij de pensioenen in 2020 of 2021 moet verlagen is uiterst klein. De
dekkingsgraad stond eind september op 110%, ver boven onze kritische ondergrens.
Bovendien,
als het pensioenfonds in ‘onderdekking’ komt.

Waarom staan wij er relatief goed voor?
Daar zijn drie redenen voor.

Ten eerste helpt onze bescherming tegen rentedalingen. Doordat de rente steeds verder
wegzakt, moeten pensioenfondsen steeds meer geld ‘in kas’ hebben. Een pensioenfonds
kan zich indekken tegen het risico op een verdere rentedaling. Fluor Pensioenfonds doet
dat voor een groot deel (70%), en is daarmee voorzichtiger dan andere pensioenfondsen.
Dat werkt nu in ons voordeel en houdt onze dekkingsgraad op dit moment stabiel.

Een tweede reden is dat Fluor Pensioenfonds minder risicovol belegt. Een daling op de
aandelenmarkt heeft daardoor minder negatieve financiële gevolgen voor ons. De
keerzijde is wel dat pensioenfondsen die risicovoller beleggen, daarvan profiteren als de
aandelenbeurzen het goed doen.
Bovendien hebben wij minder ‘last’ van de stijgende levensverwachting. Als mensen
langer leven, moet een pensioenfonds langer pensioen blijven uitkeren. De pensioeninleg
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in het verleden hield onvoldoende rekening met de trend van stijgende levensverwachting
voor de nieuwe generaties. Voor een pensioenfonds met veel jonge deelnemers tikt dat
dus sneller aan. Fluor Pensioenfonds heeft daar minder last van, omdat onze gemiddelde
leeftijd 50 jaar is.

Wat is een dekkingsgraad?
De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel ‘gezond’ een pensioenfonds is. De
dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen van het pensioenfonds (de
beleggingen) en de verplichtingen (om nu en in toekomst pensioenen uit te betalen). De
wet vereist een minimale dekkingsgraad van 104%. Voor iedere 1,00 euro
pensioenuitkering moet het pensioenfonds 1,04 euro ‘in kas’ hebben. Die 4 eurocent
extra is bedoeld als een buffer voor het opvangen van risico’s.

Fluor Pensioenfonds in cijfers
Fluor Pensioenfonds staat er financieel redelijk goed voor. Sinds begin dit jaar stegen
onze beleggingen in waarde van € 502 miljoen naar € 618 miljoen eind september. Het
rendement over de eerste negen maanden van 2019 was ruim 23%. Maar door de lage
rente steeg de waarde van de verplichtingen ook fors: van € 462 miljoen per 1 januari
tot € 560 miljoen op 30 september. Per saldo steeg de dekkingsgraad een klein beetje,
van 108,7% naar 110,3%. De financiële situatie van Fluor Pensioenfonds kunt u
maandelijks volgen op onze website pension.fluor.nl.
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2. Toekomst van Fluor Pensioenfonds »
Het bestuur van Fluor Pensioenfonds denkt al een tijd lang na over de toekomst. We zijn
een gesloten fonds. Fluor besloot dat vanaf 1 januari 2014 voor nieuwe werknemers een
nieuwe pensioenregeling geldt. Er komen bij ons geen nieuwe deelnemers bij, waardoor
ons deelnemersbestand krimpt en veroudert. Dit heeft invloed op de risico’s die wij
kunnen nemen in de beleggingen en leidt tot hogere uitvoeringskosten per deelnemer.

Daarnaast heeft de werkgever te kennen gegeven de

pensioenregeling definitief te willen ‘sluiten’.

Onderhandelingen tijdelijk gestopt
Over het ‘sluiten’ van de eindloon pensioenregeling en het onderbrengen van de bij ons
opgebouwde pensioenen bij een ander pensioenfonds of een verzekeraar, is in 2017 en
2018 door het bestuur uitgebreid gesproken met de werkgever en de ondernemingsraad.
In juni van dat jaar is het onderhandelingsproces door de werkgever stopgezet voor
minimaal 1 jaar vanwege de te verwachten hoge kosten.

Stevig in het nu
Het denken over de toekomst van het pensioenfonds staat echter niet stil. Het bestuur
volgt alle ontwikkelingen op de financiële markten en in de pensioensector die voor ons
van belang kunnen zijn. Er is een aantal scenario’s ontwikkeld waarin het belang van de
deelnemers centraal staat. Deze scenario’s gaan wij bespreken met de sociale partners.
Totdat er overeenstemming is bereikt over het definitief ‘sluiten’ van de regeling, blijft
Fluor Pensioenfonds de bestaande eindloon pensioenregeling uitvoeren.
Het bestuur heeft de bedrijfsvoering van het pensioenfonds intussen versterkt. Het
bestuur wil waarborgen dat risico’s die ons voortbestaan kunnen beïnvloeden goed en
tijdig worden gesignaleerd. Zo nodig nemen we maatregelen. Op die manier willen we de
fondsdoelstellingen bereiken: de toegezegde pensioenen uitkeren en de pensioenen
indexeren als daar financieel ruimte voor is.
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3. Blijf op de hoogte »
De nieuwsbrief ziet het bestuur als een belangrijk instrument om u te informeren over
actuele ontwikkelingen rond de toekomst van Fluor Pensioenfonds.

Wat kunt u nog meer verwachten in volgende edities? Natuurlijk gaan we steeds in op het
financiële reilen en zeilen van het pensioenfonds, we lichten belangrijke
bestuursbesluiten toe en bespreken maatschappelijke ontwikkelingen, die te maken
hebben met uw Fluor pensioen. En we gaan in op belangrijke onderdelen of wijzigingen
in de pensioenregeling.

Afmelden of de nieuwsbrief op een ander e-mailadres ontvangen?
Als actieve deelnemer van het Fluor Pensioenfonds ontvangt u deze nieuwsbrief
automatisch. Afmelden of de nieuwsbrief liever op een ander e-mailadres ontvangen?
Dat kan via de knoppen onderaan de e-mail van iedere nieuwsbrief.
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