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Geachte deelnemer van Fluor Pensioenfonds,
Naar aanleiding van de extra nieuwsbrief over COVID-19 en pensioen kregen we
verschillende vragen binnen. In deze nieuwsbrief geven we daarom nog wat meer
toelichting.
Verder leest u over de toekomst van het pensioenfonds, onze interne en externe
controles en twee hardnekkige ‘pensioen misverstanden’.
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. Coronacrisis: ons antwoord op veelgestelde vragen
Het is een spannende tijd door het coronavirus. Fluor Pensioenfonds blijft
zorgen voor een goede uitvoering en betaling van uw pensioen en we zijn goed
bereikbaar voor vragen over uw pensioen. Vanzelfsprekend werken de
bestuursleden volledig vanuit huis. Met digitale hulpmiddelen blijkt de fysieke
afstand geen belemmering om alle bestuurlijke taken te blijven vervullen. Ook in
deze bijzondere tijden weten we elkaar goed te vinden en hebben we het ‘stuur’
volledig in handen.
Hoe kan ik Fluor Pensioenfonds bereiken tijdens de coronacrisis?
Ons kantoor is gesloten. U kunt ons wel gewoon mailen en bellen zoals u gewend
bent. Het kan wel iets langer duren dan normaal voordat u ons aan de lijn krijgt. Of
antwoord krijgt op een e-mail. Ook met de uitvoerder van het pensioenfonds, Aegon,
kunt u gewoon mailen en bellen.
Contactgegevens Aegon:
De afdeling klantenservice is bereikbaar via 070 – 344 55 33. Of kijk op mijnaegon.nl.
Contactgegevens Fluor Pensioenfonds:
Onze administrateur, Jaap Vledder, is bereikbaar op 023 – 543 2653 of via
jaap.vledder@fluor.com.
Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de financiële situatie van Fluor
Pensioenfonds?
Wij merken de gevolgen op twee manieren. Door de fors gedaalde koersen van de
aandelen hebben we minder vermogen. Door de rentedaling moeten we - volgens de
wettelijke regels – juist meer vermogen in kas hebben om de toegezegde pensioenen
in de toekomst te kunnen betalen. Deze twee ontwikkelingen zorgen er samen voor
dat onze financiële situatie - de dekkingsgraad - is verslechterd. Op onze website
(pension.fluor.nl) kunt u steeds de actuele dekkingsgraad lezen. Eind april was die
100,5%.

Pagina 3 van 9

>

Wat betekent dit voor de lange termijn? Moet het pensioenfonds maatregelen
nemen?
Nu nog niet in ieder geval. Pas aan het eind van elk jaar maken we de balans op en
kijken we hoe het pensioenfonds ervoor staat. Als de financiële situatie op 31
december volgens de wettelijke regels niet goed genoeg is, kan het zijn dat we
aanvullende maatregelen moeten nemen. Het is nu nog te vroeg om daar iets over te
zeggen, omdat we nog niet weten wat de gevolgen van de coronacrisis zijn op de
langere termijn. De algemene verwachting is dat deze crisis leidt tot een lagere
economische groei. Hoe dat komende tijd uitwerkt op de rente en de
aandelenkoersen is moeilijk te voorspellen.
Wordt mijn pensioen wel op tijd uitbetaald?
Ja, de pensioenen worden gewoon overgemaakt zoals u dat van ons gewend bent.
De continuïteit van onze bedrijfsvoering en die van Aegon is gewaarborgd.

2. Toekomst Fluor Pensioenfonds
Het bestuur van het pensioenfonds heeft inmiddels een aantal keren met de
directie van Fluor en de ondernemingsraad gesproken over een
toekomstbestendige Fluor pensioenregeling.
De gesprekken hebben tot nu toe vooral een verkennend karakter. Wat willen partijen
bereiken? Wat moet juist worden vermeden? Welke opties zijn er? Wat zijn de
financiële kaders? Het bestuur focust vooral op het belang van alle deelnemers en hun
bij het pensioenfonds opgebouwde rechten.
We verwachten rond 1 juli 2020 meer duidelijkheid te hebben over een gezamenlijk
draagvlak voor wat betreft de toekomstige inhoud en uitvoering van de Fluor
pensioenregeling. Op dit moment kunnen we nog geen concrete resultaten melden,
maar we houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
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3. Wie controleert het pensioenfonds?
Zoals ieder pensioenfonds, heeft ook Fluor Pensioenfonds te maken met interne
controles en externe controles. Wat houdt dat precies in?
Interne controles:
• Verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit
vertegenwoordigers van de actieve deelnemers en de pensioengerechtigden. Het
bestuur legt aan hen verantwoording af over het gevoerde beleid, de uitvoering
daarvan en de voor de toekomst gemaakte beleidskeuzen. Het oordeel van het
verantwoordingsorgaan is onderdeel van het jaarverslag.
• Visitatiecommissie. De visitatiecommissie bestaat uit drie onafhankelijke
deskundigen. De visiteurs houden toezicht op het beleid van het bestuur en op de
algemene gang van zaken in het pensioenfonds. Ze moeten in ieder geval zeker
stellen dat we onze risico’s op de juiste manier beheersen en dat het bestuur de
belangen van alle betrokkenen evenwichtig afweegt bij het nemen van beslissingen.
• Sleutelfunctiehouders. Er zijn drie sleutelfunctiehouders; voor risicobeheer, voor
interne audit en voor actuariële zaken. Zij zijn ieder eindverantwoordelijk voor de
taken op dat onderwerp. De sleutelfunctiehouder hoeft al die taken overigens niet
zelf uit te voeren, maar kan gebruik maken van de deskundigheid van bijvoorbeeld
een externe partij.
• Compliance oﬃcer. De compliance oﬃcer toetst of het bestuur de gedragscode
naleeft en goed omgaat met eventuele incidenten.
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Externe controles:
• De Nederlandsche Bank. De Nederlandsche Bank (DNB) controleert of de financiële
opzet van het pensioenfonds solide is. DNB houdt ook toezicht op de deskundigheid
en integriteit van de bestuurders.
• Autoriteit Financiële Markten. De Autoriteit Financiële Markten let op de communicatie van het pensioenfonds met zijn deelnemers.
• Accountancy en actuariaat. De externe accountant controleert de
betrouwbaarheid van de jaarrekening van het pensioenfonds. De certificerende
actuaris geeft een onafhankelijk deskundig oordeel over de berekening van de
pensioenverplichtingen van het pensioenfonds.
Daarnaast maakt Fluor Pensioenfonds gebruik van de diensten van externe adviseurs,
ook zij dragen eraan bij dat we voldoen aan wet- en regelgeving.
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4. Bestuursbesluiten in beeld
Risk self assessment COVID-19 pandemie
Een risk self assessment (RSA) is een methode waarmee het pensioenfonds zelf
inzichtelijk kan maken in hoeverre bepaalde risico’s voldoende worden afgedekt.
In maart is een RSA COVID-19 pandemie uitgevoerd met twee doelen:
• overzicht geven van de gevolgen en inzicht krijgen in de risico’s die samenhangen
met de coronapandemie en de financiële crisis; en
• inschatten welke risico’s voor SPFN het belangrijkste zijn en of de getroﬀen
maatregelen afdoende zijn.
Het bestuur heeft geconstateerd dat de belangrijkste risico’s in beeld zijn en de nodige
voorzorgsmaatregelen zijn getroﬀen.
Statutenwijziging
De statuten van het pensioenfonds zijn geactualiseerd. De teksten zijn verduidelijkt en
we hebben nieuwe wetgeving verwerkt in de statuten. Ook zijn organisatorische
wijzigingen binnen het pensioenfonds verwerkt in de statuten. De rechten en plichten
van u als deelnemer worden door de statutenwijziging niet geraakt. De nieuwe
statuten staan op de website van het pensioenfonds (pension.fluor.nl).
Niet herbalanceren
Fluor Pensioenfonds heeft een mandaat voor de vermogensbeheerder opgesteld. Dat
mandaat geeft richtlijnen hoe ons vermogen moet worden belegd. In het mandaat
staat hoeveel in een bepaalde beleggingscategorie mag worden belegd en wat
daarbij de bandbreedte is.
Doordat de aandelenkoersen sterk daalden als gevolg van de corona pandemie, werd
begin maart een grens van de bandbreedte overschreden. Normaal gaat het
pensioenfonds dan herbalanceren (het schuiven van vermogen tussen de diverse
beleggingscategorieën) om weer binnen de afgesproken bandbreedte te komen. Het
bestuur heeft echter besloten om tijdelijk geen aandelen bij te kopen, met het oog op
de niet stabiele omstandigheden op de financiële markten. Inmiddels zijn de koersen
gedeeltelijk hersteld en is er geen sprake meer van een overschrijding van de
bandbreedte.
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5. Pensioen misverstand
Over pensioen leven soms verhalen die niet kloppen, maar die wel hardnekkig
rond blijven zingen. Wij helpen die misverstanden graag uit de wereld. Deze keer
hebben we er twee voor u.

“Ik betaal pensioenpremie voor de mensen die nu pensioen krijgen.”
Hoe zit het echt?
Veel mensen denken dat ze pensioenpremie betalen voor de gepensioneerden van
nu. Dat is niet zo. De pensioenpremie van uzelf en uw werkgever Fluor is voor uw
eigen pensioen. U spaart bij ons dus voor uw eigen pensioen.
Bij de AOW die u van de overheid krijgt, is dat anders. Met de premie van de
werkenden van nu betaalt de overheid de AOW van de huidige gepensioneerden.
Daar komt waarschijnlijk ook dit misverstand vandaan.

“Ik kan beter mijn pensioenpremie zelf beleggen.”
Hoe zit het echt?
Voor de gemiddelde Nederlander is het erg lastig om op eigen houtje over een
langere periode hetzelfde rendement te halen als een pensioenfonds. Dat komt omdat
een pensioenfonds voor veel deelnemers tegelijk belegt. Pensioenfondsen – en dus
ook Fluor Pensioenfonds - delen zo de kosten voor beleggen, maar ook de risico’s van
beleggen.
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Bij onze vermogensbeheerder, Aegon Investment Management, zijn dagelijks
tientallen beleggingsspecialisten bezig met het behalen van de beste resultaten voor
uw pensioen.
Een enkele keer zit er een jaar bij dat wij verlies maken op de beleggingen. Zoals in
2018. Toen gingen de aandelenbeurzen onderuit aan het einde van het jaar. Maar
meestal zijn onze rendementen goed. Zo haalden wij de afgelopen 10 jaar een
rendement van gemiddeld ruim 9,5% per jaar.

6. Geen gedoe meer met brieven en mappen?

Geen gedoe meer met brieven en mappen?
Dan is Mijn Aegon iets voor u. Op www.mijnaegon.nl vindt u al uw pensioendocumenten bij elkaar. Bijvoorbeeld uw bruto-netto specificatie na ieder pensioenuitkering. En ook uw jaaropgave en uw pensioenoverzicht, UPO.
U hebt nog geen toegang? Of kunt uw gebruikersnaam of wachtwoord niet vinden?
Geen probleem. U vindt het eenvoudig via het beginscherm van Mijn Aegon.
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