Pensioenfonds

Nieuwsbrief #7 • Januari 2021

Geachte deelnemer van Fluor Pensioenfonds,
Uw Fluor pensioen is vastgelegd in het Fluor pensioenreglement. Het pensioen dat aan u
wordt uitgekeerd, hangt echter ook af van de partij die de regeling uitvoert. Zoals u in
de vorige algemene nieuwsbrieven heeft kunnen lezen zijn we op zoek naar een andere
partij voor het beheren en uitkeren van uw opgebouwde Fluor pensioen.
Ondanks de uitdagende tijd waarin we leven wensen we u een voorspoedig 2021 toe.
Blijf gezond, pas goed op uzelf en elkaar!
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland

TIP! In de nieuwsbrieven 1 t/m 6 is uitgebreid aandacht besteed de toekomst van het
pensioenfonds. Deze nieuwsbrieven kunt u vinden op de SPFN website pension.fluor.nl onder de
knop ‘Toekomst Pensioenfonds’.

1. Toekomst Fluor pensioenfonds

2

2. Vragen en antwoorden

4

1. Toekomst Fluor pensioenfonds
Voorgeschiedenis
Het bestuur denkt al een tijd na over de toekomst van het pensioenfonds. Vanaf 1
januari 2014 geldt voor nieuwe Fluor werknemers een andere pensioenregeling. Er
komen geen nieuwe deelnemers bij waardoor ons deelnemersbestand vergrijst en
krimpt. Dat heeft invloed op de uitvoering van de pensioenregeling. Zo stijgen de
kosten per deelnemer.
Fluor heeft destijds aangegeven de pensioenregeling de nitief te willen ‘sluiten’. Over
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 2018 is het
onderhandelingsproces echter door de werkgever eenzijdig stopgezet en opgeschort
voor minimaal 1 jaar.
Toekomstbestendige Fluor pensioenregeling
In 2020 zijn de gesprekken hervat. Onze boodschap bij aanvang was dat de huidige
pensioenregeling niet langer uitvoerbaar is. De regeling is te complex en de
nanciering van de pensioenopbouw zet de evenwichtige afweging van alle belangen
binnen het pensioenfonds onder druk. Een bestuurslid zei het wel tre end: “We willen
een Mercedes, maar hebben geld voor een Volkswagen. Dat is nog steeds een heel
mooie auto maar kost over het algemeen een stuk minder.” Daar komt bij dat het
contract met Aegon, de administrateur van de pensioenregeling, per einde 2021
a oopt en niet wordt verlengd.
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Inhoudsopgave

We hebben meegedacht over een oplossing voor een toekomstbestendige
pensioenregeling wat betreft inhoud en uitvoering. Het pensioenfonds kan de inhoud
van een nieuwe pensioenregeling en de daarbij horende premie niet voorschrijven,
dat is aan de werkgever en de ondernemingsraad. Per 30 juni 2020 was er geen
afspraak en heeft het bestuur besloten zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van
de binnen het pensioenfonds opgebouwde pensioenen te nemen. Het pensioenfonds
is een ‘eigen weg’ ingeslagen.
‘Eigen weg’
Om onze opties te verkennen, heeft het pensioenfonds in oktober 2020 een
informatie-uitvraag verstuurd naar mogelijke nieuwe pensioenuitvoerders. Een van
die partijen gaat straks het pensioen beheren dat u bij het Fluor Pensioenfonds heeft
opgebouwd. De resultaten van de informatie-uitvraag zijn binnengekomen,
geanalyseerd en aan het bestuur gepresenteerd.
Het bestuur trekt hieruit de conclusie dat het meest voor de hand ligt om alleen de
opgebouwde pensioenen over te dragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder.
Daarnaast de bestaande eindloon pensioenregeling voortzetten bij die nieuwe
pensioenuitvoerder vindt het bestuur weinig realistisch, omdat die regeling in de
uitvoering te complex en te duur is.
Een andere optie zou nog wel een goede keuze kunnen zijn, namelijk dat de nieuwe
pensioenuitvoerder de opgebouwde pensioenen overneemt en een nieuwe Fluor
pensioenregeling gaat uitvoeren voor de toekomstige opbouw. Voorwaarde is wel dat
de werkgever eerst een nieuwe pensioenregeling overeenkomt met de
ondernemingsraad. De werkgever moet vervolgens afspraken maken met de
geselecteerde pensioenuitvoerder. Het bestuur heeft dit scenario met de werkgever
besproken en die houdt deze optie nog in beraad.
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Uit de analyse blijkt verder dat de nieuwe pensioenuitvoerder een verzekeraar, een
algemeen pensioenfonds of een bedrijfstakpensioenfonds kan zijn. Het is nu te vroeg
om de namen van die partijen te noemen. Op basis van de verkregen informatie heeft
het bestuur nog geen voorkeur uitgesproken.
Om tot een voorkeurspartij te komen gaan we naar de ‘tweede ronde’. Wij hebben eind
november een meer gedetailleerde informatie-uitvraag verstuurd. Daarin vragen wij
de verschillende partijen om een concrete o erte.
Opzeggen uitvoeringsovereenkomst
Parallel aan het selectietraject heeft het bestuur in december 2020 de
uitvoeringovereenkomst met de werkgever opgezegd. Dit houdt in dat de huidige
regeling nog wordt uitgevoerd in 2021 maar de uitvoering van Fluor pensioenregeling
door het pensioenfonds daarna stopt. Over dit besluit is advies gevraagd aan het
verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan heeft een positief advies
verstrekt.
Ten slotte
Over de uitkomsten van de nieuwe informatie-uitvraag kunnen wij u waarschijnlijk in
februari 2021 informeren.

2. Vragen en antwoorden
Wat is een algemeen pensioenfonds?
Vanaf januari 2016 bestaat een nieuw soort pensioenuitvoerder: het algemeen
pensioenfonds (APF). Voor die tijd kenden we alleen:
• Het bedrijfstakpensioenfonds (BPF): bestemd voor de pensioenen van alle
werknemers in een bepaalde bedrijfstak, zoals bijvoorbeeld de bouw of de zorg.
• Het ondernemingspensioenfonds (OPF): een pensioenfonds verbonden aan een
bepaalde (groep van) onderneming(en), zoals bij Fluor.
• De verzekeraar: een commerciële pensioenuitvoerder die alle soorten
pensioenregelingen kan uitvoeren.
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• De premie pensioeninstelling (PPI): een commerciële uitvoerder van alleen
beschikbare premieregelingen. Het pensioen van de Fluor werknemers die na
2014 in dienst traden, wordt door een PPI uitgevoerd.
Wat is een algemeen pensioenfonds? Een APF kan de pensioenregelingen van
verschillende bedrijven uitvoeren, ook als die niet tot eenzelfde groep of bedrijfstak
behoren. De verschillende pensioenvermogens worden gescheiden beheerd. Een APF
groepeert zijn klanten op basis van kenmerken in hun pensioenregelingen, zodat er
schaalvoordeel ontstaat in de uitvoering. Die groepen heten ‘collectiviteitskringen’. Een
APF moet, net zoals het Fluor pensioenfonds, aan strenge regels voldoen en staat
onder toezicht van De Nederlandsche Bank.
In de nieuwsbrief nummer 6 werd een deadline genoemd: 30 juni 2020.
Waarom was dat?
In een proces van overdracht van de pensioenen naar een ander pensioenfonds of een
verzekeraar moeten verschillende stappen worden gezet. Een proces dat zorgvuldig
moet worden uitgevoerd. Dat vergt veel tijd. Het bestuur streeft naar een overdracht
per 31 december 2021 van de bij het pensioenfonds opgebouwde pensioenen. Met
een geschatte doorlooptijd voor het project van anderhalf jaar, kom je dan op een
deadline voor de start op 30 juni 2020.

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@ uor.com
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