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Geachte deelnemer van Fluor Pensioenfonds,
Wij hopen dat u gezond bent en blijft en deze onwerkelijke periode goed doorstaat.
We krijgen regelmatig vragen over de gevolgen van het Coronavirus (COVID-19) voor
het pensioen.

In deze extra nieuwsbrief leest u hier meer over.
Met vriendelijke groeten,
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 afmelden voor deze nieuwsbrief?
Stuur dan een e-mail naar pensioennieuws@fluor.com
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1. Wat is er precies aan de hand?
COVID-19 heeft gevolgen voor de financiële markten in de hele wereld. Als pensioenfonds hebben we veel geld ‘in kas’ om de pensioenen te financieren die nu
en in de toekomst moeten worden uitgekeerd. Dat geld beleggen we in aandelen
en andere financiële producten volgens een weloverwogen beleid. Door de
enorme daling op de aandelenmarkten afgelopen weken, is het vermogen van
Pensioenfonds Fluor sterk in waarde gedaald.

Verder schommelt de rente. Hierdoor wordt de dekkingsgraad beïnvloed. Zo zorgt een
lagere rente ervoor dat uw pensioenfonds meer ‘geld in kas’ moet hebben om de pensioenen in de toekomst te kunnen uitbetalen.
Het verlies op de beleggingen en de lage rente van nu zorgen samen voor een forse
verslechtering van onze dekkingsgraad.

2. Wat betekent dit voor uw pensioen?
Voor de korte termijn zijn de gevolgen beperkt. Pensioenfonds Fluor kan de ingegane pensioenen van de pensioengerechtigden gewoon blijven uitbetalen.
Werknemers blijven gewoon pensioen opbouwen. Als u van plan was binnenkort
met pensioen te gaan, kan dat gewoon doorgaan. COVID-19 verandert niets aan
de hoogte of de keuzemogelijkheden van uw pensioen.
Als de onrust op de financiële markten aanhoudt, kan dat betekenen dat er de komende jaren niet of nauwelijks toeslagen worden verleend. Uw pensioen groeit dan
niet mee met de prijzen. Het verlagen van de pensioenen ligt bij ons niet voor de
hand, omdat de werkgever de toezegging heeft gedaan om bij te storten als dat nodig
is. Toch kunnen we kunnen een pensioenverlaging niet geheel uitsluiten. Maar voorlopig is dit niet aan de orde.
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3. Pensioen in het geval van overlijden en ziekte
Binnen de Fluor pensioenregeling is voorzien in een nabestaandenpensioen. Dit
nabestaandenpensioen wordt aan uw partner uitgekeerd in het geval van uw
overlijden. Daarnaast ontvangen uw kinderen (tot 21 jaar) een wezenpensioen.
Dit geldt ook als u onverhoopt komt te overlijden als gevolg van COVID-19, ook
als u het virus opliep bij een reis naar een gebied met een ‘negatief reisadvies’.
Raakt u arbeidsongeschikt door COVID-19? Dan loopt uw pensioenopbouw gewoon
door.

4. Blijf kalm
We hebben een goed doordacht beleggingsbeleid. We beleggen voor de lange
termijn en spreiden onze risico’s. Omdat veel van de pensioenen pas over lange
tijd hoeven te worden uitgekeerd, hebben we tijd om te herstellen als er een tegenvaller is. Spreiding van risico betekent dat we niet afhankelijk zijn van één
soort beleggingen, één regio in de wereld of één bedrijfstak.

Flinke dalingen komen vaker voor, de aandelenkoersen hebben zich in het verleden
altijd hersteld. Ook nu is het te verwachten dat de aandelenkoersen zich zullen herstellen en weer in rustiger vaarwater terecht komen. Hoe lang dat duurt, is niet bekend.
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5. Wat doet het bestuur?
We werken vanuit huis, bellen veel met elkaar en met onze adviseurs en vergaderen digitaal. De situatie op de financiële markten monitoren we dagelijks en we
nemen maatregelen als dat nodig is.

We hebben een risico-analyse gemaakt, om zeker te stellen dat de vitale processen
door kunnen lopen. Alles is zo ingericht dat we zonder problemen de uitbetalingen op
tijd kunnen doen. Onze uitvoerder, Aegon, houdt ons op de hoogte van de ontwikkelingen binnen hun organisatie.
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