Pensioenfonds

Nieuwsbrief #11 • Juni 2021

Geachte deelnemer van Fluor Pensioenfonds,
Ook dit keer weer een bijzondere nieuwsbrief. Het voornemen om het Fluor pensioenfonds op te he en is de nitief geworden. Ophe en van het pensioenfonds betekent dat
we de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen gaan overgedragen, aan het
pensioenfonds PGB. Over de verdere toekomstige pensioenopbouw moet de werkgever
nog een beslissing nemen.
In onze vorige nieuwsbrief stonden we al stil bij onze beweegredenen voor het ophe en
(‘de liquidatie‘) van het pensioenfonds. We gingen in op de keuze voor het
pensioenfonds PGB en op de gevolgen die dit besluit voor u heeft.
In deze nieuwsbrief kunnen we u meer vertellen over hoe we tot het de nitieve besluit
zijn gekomen en wat er gaat gebeuren met een eventueel overschot bij de ophe ng van
het pensioenfonds. Verder komen nog kort een aantal andere, belangrijke zaken aan de
orde.
We realiseren ons dat u veel informatie ontvangt. Het is voor u en ons belangrijk dat u de
informatie goed begrijpt. Heeft u vragen, dan kunt u die altijd stellen aan de directeur
van het bestuursbureau, Geert Bierlaagh. U bereikt hem via geert.bierlaagh@ uor.com.
Nederland gaat weer ‘open’. Op vakantie naar het buitenland is weer mogelijk.
We wensen u dan ook een mooie zomer toe.
Met vriendelijke groeten,

ff

ffi

fl

fi

ff

fi

ff

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland
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Wilt u graag uw gegevens wijzigen?
De nieuwsbrief ziet het bestuur als een belangrijk instrument om u te informeren over
actuele ontwikkelingen rond de toekomst van Fluor Pensioenfonds.
Wilt u deze nieuwsbrief graag op een ander e-mailadres ontvangen?
Of wilt u zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief?
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Stuur dan een e-mail naar pensioennieuws@ uor.com
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1. Uitkomst deelnemersraadpleging
Het bestuur heeft de deelnemers inspraak gegeven in de beslissing over het
ophe en van het pensioenfonds. De uitslag van deze o ciële raadpleging heeft
geholpen bij de besluitvorming.
Op 6 mei 2021 heeft ons bestuurslid Rob van Lohuizen, tijdens een online
deelnemersbijeenkomst, uitleg gegeven over het voornemen van het bestuur om de
pensioenen over te dragen aan een ander pensioenfonds. Hij heeft toen bekend
gemaakt dat de voorkeur van het bestuur uitgaat naar het pensioenfonds PGB. (Meer
informatie over PGB stond in onze vorige nieuwsbrief.)
Die online deelnemersbijeenkomst was de aftrap van de deelnemersraadpleging. Van
7 tot en met 27 mei konden de ‘actieve’ deelnemers hun stem uitbrengen over het
voornemen van het bestuur om het pensioenfonds op te he en en de pensioenen
over te dragen aan PGB.
Opkomst en stemmen
Er zijn 431 uitnodigingen verstuurd en er is daarna nog twee keer een herinnering
verstuurd naar degenen die hun stem nog niet hadden uitgebracht.
De opkomst was 53%, 228 ‘actieve’ deelnemers hebben hun stem uitgebracht. De verdeling van de stemmen blijkt uit de gra ek.
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Op 3 juni stelde het bestuur vast dat de deelnemers samen formeel geen positief
oordeel hebben gegeven over het liquidatiebesluit. Daarvoor hadden meer
deelnemers moeten gaan stemmen én een positief oordeel moeten geven. Toch vindt
het bestuur dat de uitkomst van de raadpleging genoeg inzicht geeft, voldoende
richtinggevend is: 64% van de stemmers is positief en een minderheid (minder dan
10%) heeft tegen het bestuursbesluit gestemd. Het verschil is zo duidelijk, dat het bestuur de conclusie heeft getrokken dat de collectieve waardeoverdracht naar PGB kan
doorgaan.

2. Advies verantwoordingsorgaan
Het verantwoordingsorgaan mag advies uitbrengen over het voornemen tot
liquidatie van het pensioenfonds en de daarmee samenhangende overdracht
van de pensioenen naar het pensioenfonds PGB. Bij het aanvragen van het
advies licht het pensioenfonds de beweegredenen en de verwachte gevolgen
voor de deelnemers toe.
Het verantwoordingsorgaan kreeg zo’n 20 documenten toegezonden en heeft op
basis daarvan positief geadviseerd, onder de voorwaarde dat het pensioenfonds nog
enkele andere documenten beschikbaar stelt. Het gaat om documenten die nog niet
gereed waren ten tijde van de adviesaanvraag. Het bestuur is verheugd over het
oordeel van het verantwoordingsorgaan en stuurt de ontbrekende informatie op zo
kort mogelijke termijn toe.
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3. De nitief besluit ophe ng pensioenfonds
Het bestuur heeft in de vergadering van 3 juni 2021 de nitief besloten tot
liquidatie van het pensioenfonds en de overdracht van alle binnen het
pensioenfonds opgebouwde pensioenen aan het pensioenfonds PGB. Dat is dus
een bekrachtiging van het voorgenomen liquidatiebesluit van 29 april 2021,
waar we het in onze vorige nieuwsbrief over hebben gehad.

Alle nieuwsbrieven vindt u op: http://pension. uor.nl/toekomst.html »
Het bestuur heeft dat besluit de nitief kunnen maken op basis van de uitkomst van de
deelnemersraadpleging en het positieve advies van het verantwoordingsorgaan (zie
hiervoor). Dit de nitieve liquidatiebesluit is nog wel voorwaardelijk, omdat het
voornemen de pensioenen over te dragen aan PGB nog wordt beoordeeld door De
Nederlandsche Bank. De toezichthouder toetst onder andere of het bestuursbesluit
voldoet aan de eis van een evenwichtige afweging van alle betrokken belangen. Deze
toetsing neemt waarschijnlijk een aantal maanden in beslag.

4. Verdeling eventueel overschot
In onze vorige nieuwsbrief kon u lezen dat de mogelijkheid bestaat dat uw pensioen bij de overgang naar het pensioenfonds PGB eenmalig wordt verhoogd.
Dat zit zo. PGB neemt van ons de verplichtingen over om de pensioenen uit te keren en daarvoor betaalt het pensioenfonds een koopsom. Als de beleggingen
van het pensioenfonds meer waard zijn dan die verschuldigde koopsom, ontstaat een vermogensoverschot, ook wel surplus genoemd. Dat surplus kan worden benut om alle pensioenen eenmalig te verhogen.
Of er een surplus is, weten we pas begin 2022. Dan wordt de hoogte van de koopsom
de nitief berekend en is bekend hoeveel onze beleggingen waard zijn. Als we kijken
naar de stand van vandaag, dan is er een surplus aanwezig.
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Het bestuur heeft besloten dat, als er per eind 2021 inderdaad een surplus is, het
pensioen van iedere deelnemer en pensioengerechtigde met eenzelfde percentage
wordt verhoogd. Het pensioenfonds maakt geen onderscheid naar de verschillende
deelnemersgroepen, leeftijd of een ander criterium. Een gelijke verhoging is transparant, goed uit te leggen en eenvoudig uitvoerbaar.

5. Einde pensioenopbouw bij Fluor pensioenfonds
De overeenkomst met de werkgever over de uitvoering van de Fluor eindloon
pensioenregeling, heeft het pensioenfonds in december 2020 al opgezegd. Dat
was een eerste, noodzakelijk stap in de richting van het ophe en van het
pensioenfonds en de overdracht van de pensioenen naar een nieuwe partij. Per
31 december 2021 eindigt daarmee de uitvoering van de huidige eindloon
pensioenregeling door het Fluor pensioenfonds. De deelnemers bouwen vanaf
die datum geen pensioen meer op bij Fluor pensioenfonds.
Het bestuur benadrukt nogmaals dat het beëindigen van de uitvoeringsovereenkomst
tussen het pensioenfonds en de werkgever Fluor, niet automatisch betekent dat de
eindloon pensioenregeling ook stopt. De werkgever beslist over de pensioenopbouw
vanaf 1 januari 2022. Het is dus aan de werkgever om de pensioenregeling door een
ander pensioenfonds of een verzekeraar te laten uitvoeren. Fluor kan ook, in
samenspraak met de ondernemingsraad, besluiten een hele nieuwe pensioenregeling
te introduceren. Het is aan Fluor om de werknemers hierover te informeren.
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6. Geen toekomstige pensioenopbouw bij PGB
Zoals hiervoor is uitgelegd, beslist Fluor hoe de ‘actieve’ deelnemers vanaf 1
januari 2022 pensioen op gaan bouwen.
De deelnemers die tot en met 31 december 2021 pensioen opbouwen bij het
pensioenfonds, bouwen in ieder geval vanaf 1 januari 2022 geen pensioen op bij het
pensioenfonds PGB. Ze hebben bij PGB alleen een opgebouwd pensioen staan of
krijgen een pensioen uitgekeerd van PGB. Dat is alleen anders voor de deelnemers die
eind dit jaar arbeidsongeschikt zijn en recht hebben op voortzetting van de
pensioenopbouw. Die voortzetting van de opbouw gebeurt wel bij PGB.
De tot 1 januari 2022 nog ‘actieve’ deelnemers aan de huidige eindloon
pensioenregeling worden straks door PGB gezien als ‘gewezen’ deelnemers of ‘slapers’.
Voor zover de nanciële positie van PGB dat toelaat, wordt hun opgebouwde
pensioenen verhoogd met een toeslag. Daarvoor gelden de PGB indexatieregels.
Die PGB indexatieregels zijn ook van toepassing op de nu al ‘gewezen’ deelnemers en
de pensioengerechtigden.

7. Andere standaard pensioenleeftijd bij PGB
De pensioenleeftijd bij het Fluor pensioenfonds is 67 jaar. Dan gaat standaard
uw ouderdomspensioen in. U kunt tot maximaal 5 jaar eerder met pensioen
gaan. Bijvoorbeeld op uw AOW-leeftijd.
Deze standaard pensioenleeftijd is bij het pensioenfonds PGB 68 jaar, een jaar hoger
dus. Ook bij PGB kunt u uw pensioen tot maximaal 5 jaar eerder laten ingaan. Zo kunt
u nog steeds op uw AOW-leeftijd met pensioen gaan.
Omdat de standaard pensioenleeftijd bij PGB 68 jaar is, hoeft het pensioen een jaar
korter te worden uitgekeerd. Want uw levensverwachting verandert door deze
overgang natuurlijk niet.
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Het voordeel van een jaar korter uitkeren, wordt als het ware gebruikt om uw
opgebouwde pensioen te verhogen. Het idee is dat als u het (verhoogde) pensioen bij
PGB weer vervroegt naar uw 67e, de uitkering gelijk is aan wat u op uw 67e bij Fluor
Pensioenfonds zou hebben gekregen.

8. Geen verkiezingen verantwoordingsorgaan
In het verantwoordingsorgaan zitten vertegenwoordigers namens de deelnemers en de pensioengerechtigden. De leden van het verantwoordingsorgaan
worden verkozen door de deelnemers en de pensioengerechtigden. Het is niet
mogelijk om automatisch te worden herbenoemd als een zittingstermijn eindigt.
Op 1 juli aanstaande loopt de zittingstermijn af van twee vertegenwoordigers namens
de pensioengerechtigden en van een vertegenwoordiger namens de deelnemers. Alle
drie zijn bereid lid van het verantwoordingsorgaan te blijven. Hun nieuwe
zittingstermijn is overigens maar kort nu het bestuur heeft besloten tot de liquidatie
van het pensioenfonds. Daarom heeft het bestuur besloten, mede op verzoek van het
voltallige verantwoordingsorgaan, om geen nieuwe verkiezingen uit te schrijven.
Het uitschrijven van verkiezingen zou andere deelnemers en pensioengerechtigden
de mogelijkheid hebben geboden zich verkiesbaar te stellen. Voordat een nieuw
verkozen lid echter voldoende is ingewerkt, houdt het pensioenfonds op te bestaan.
Dat is waarom het bestuur en het verantwoordingsorgaan er de voorkeur aan geven
om kennis en ervaring van de zittende leden te behouden.

9. Vragen
Heeft u vragen over uw pensioen of naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan
kunt u die stellen aan de directeur van het bestuursbureau, per e-mail:
geert.bierlaagh@ uor.com
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