MET EEN GOED GEVOEL MET PENSIOEN

STUDIE NAAR DE TOEKOMST VAN
PENSIOENFONDS FORBO

WAAROM DEZE STUDIE?
Pensioenfonds Forbo bestaat inmiddels 53 jaar. Het bestuur van
het fonds telt 8 leden die al jarenlang op betrokken en deskundige wijze uw pensioen verzorgen. In de afgelopen jaren is er veel
veranderd op pensioengebied, en er staan nog behoorlijk wat
veranderingen aan te komen. Dit maakt het noodzakelijk dat het
bestuur moet gaan nadenken over de toekomstige invulling van
het fonds. Hoe we dat willen gaan doen leggen we graag uit in
deze folder en een video, welke te vinden is op
www.pensioenfondsforbo.nl

WAT KOMT ER OP ONS AF?
Snel en constant veranderende wet- en regelgeving stellen verhoogde eisen aan
onze bestuurders. Door deze verhoogde eisen en daarmee samenhangende werkzaamheden komen bestuurlijke en operationele werkzaamheden van bestuurders
steeds vaker in de knel. Dit maakt het lastiger om geschikte bestuurders te vinden
die, naast de benodigde expertise, ook voldoende tijd beschikbaar hebben naast
hun dagelijkse functie.

KOSTEN
Het kost, mede door al deze aanvullende eisen, steeds meer
geld om het fonds goed te besturen. Er wordt reeds van extra
professionele ondersteuning gebruik gemaakt in commissies.
Daarnaast is extra ondersteuning nodig bij projecten die volgen
uit wetswijzigingen of het verhoogde toezicht. Ook moeten
bestuurders, door de gevraagde expertise, zelf blijvend studeren
om aan deze eisen te voldoen. Deze kostentoename is vooral
voor de kleinere pensioenfondsen zoals Pensioenfonds Forbo
een potentieel probleem omdat dit resulteert in hogere kosten
per deelnemer. Onder andere door deze kosten is er minder geld
beschikbaar om de pensioenen mee te kunnen laten stijgen met
de prijsverhogingen.

WAT STAAT ONS NOG MEER TE WACHTEN IN DE
TOEKOMST?
De overheid is aan het studeren op een nieuw toekomstbestendig pensioenstelsel. De verwachting is dat dit stelsel rond 2020
zijn intrede zal doen en dat het hele Nederlandse pensioensysteem hierdoor ingrijpend gaat veranderen. Dit zal daarmee ook
op Pensioenfonds Forbo grote invloed hebben.
Gezien de verwachte grote veranderingen van het Nederlandse
pensioenstelsel en de eerder genoemde problemen omtrent het
vinden van nieuwe bestuurders, zal de noodzaak voor verandering van de bestuursvorm of uitvoeringsvorm snel groter worden.

HOE GAAN WE NU VERDER?
Omdat de genoemde veranderingen van invloed zijn op onze pensioenen, willen we hier
graag met alle betrokkenen over nadenken en bespreken wat de juiste richting is voor de
toekomst.
Bij een verkenning van de mogelijkheden zijn daarom deze betrokken partijen uitgenodigd om met het bestuur de beste oplossing(en) te formuleren.
We beginnen deze verkenning met een workshop waarbij de achtergrond en aanleiding
wordt besproken, kennis wordt gedeeld, mogelijkheden worden onderzocht en de
kaders en uitgangspunten van de verdere verkenning worden vastgesteld. Tijdens deze
workshop willen we onderzoeken wat er allemaal mogelijk is met betrekking tot de
uitvoering van de pensioenregeling van Forbo. Naast ons eigen ondernemingspensioenfonds zijn er nog meer partijen in de markt die dit kunnen verzorgen zoals bijvoorbeeld
een bedrijfstakpensioenfonds, een Algemeen Pensioenfonds (APF) of een verzekeraar. Het karakter en de organisatie-inrichting van deze partijen zijn belangrijk om te
onderzoeken, maar zeker ook de kosten van de uitvoering.
We willen goed verkennen wat de meest optimale manier
van uitvoering van de regeling is voor alle betrokkenen.
Gaan we op dezelfde (verbeterde) voet verder of is een
andere vorm wellicht beter?

STUDIE
Om dit proces gestructureerd te laten verlopen zullen wij in nauwe samenwerking met
betrokken partijen en ondersteund door een technische commissie die bestaat uit
deskundigen namens de sociale partners en het fonds, de verkenning verder uitwerken
en vormgeven in een studie. Uitkomsten zullen aan de sociale partners worden teruggekoppeld. Op deze wijze willen wij borgen dat we kunnen blijven werken aan onze missie
om u allen, nu en in de toekomst, met een goed gevoel van uw pensioen te kunnen laten
genieten.
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