Nieuwsbrief december 2011
Op dit moment staat pensioen in het algemeen, en pensioenfondsen in het bijzonder, weer volop in
het nieuws. In deze nieuwsbrief willen wij u naast de financiële positie van het Pensioenfonds ook
informeren over een aantal actualiteiten.
Financiële positie Pensioenfonds
In de nieuwsbrief van februari 2011, tijdens de deelnemersvergadering van 29 september 2011, door
middel van de startbrief bij uw latere indiensttreding of via de website van het pensioenfonds, bent u
geïnformeerd over de ontwikkeling van de dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam.
Wij hebben u toen gemeld dat de dekkingsgraad onder het door De Nederlandsche Bank vereiste
minimumniveau ligt, en wat de uitgangspunten zijn van het ingediende herstelplan. In deze
nieuwsbrief geven wij u een korte samenvatting van het herstelplan en informeren wij u over de
huidige stand van zaken en de laatste ontwikkelingen.
Korte samenvatting herstelplan
Op 1 april 2009 heeft het Pensioenfonds een herstelplan voor de korte termijn en de lange termijn
ingediend bij De Nederlandsche Bank. Het herstelplan is op 3 november 2009 goedgekeurd door De
Nederlandsche Bank.
De belangrijkste punten uit het herstelplan waren:
- De aanspraken van deelnemers, premievrijen en pensioengerechtigden worden, zolang de
dekkingsgraad onder de minimum vereiste dekkingsgraad (104,2%) ligt, niet verhoogd door het
verlenen van toeslagen.
- Als de dekkingsgraad boven de 104,2% ligt, maar beneden de vereiste dekkingsgraad van ca.
116%, kunnen beperkt toeslagen worden toegekend.
- De aanspraken worden uiterlijk op 1 april 2012 gekort indien het herstel onvoldoende blijkt te zijn.
- Zolang de dekkingsgraad beneden de 100% ligt mogen, conform de voorschriften van
De Nederlandsche Bank, geen waardeoverdrachten worden uitgevoerd.
Huidige stand van zaken
Alle pensioenfondsen in Nederland die momenteel een herstelplan hebben zijn verplicht om jaarlijks in
januari het herstelplan te evalueren. In de nieuwsbrief van februari 2011 hebben wij u geïnformeerd
over de evaluatie van het herstelplan op basis van de cijfers eind 2010. Uit deze evaluatie bleek dat
het pensioenfonds niet achterliep op het herstelplan na de op 31 december 2010 doorgevoerde
korting van 3% op de pensioenaanspraken en uitkeringen. De dekkingsgraad is per 31 december
2010 vastgesteld op 95,6% en volgens het herstelplan moest de dekkingsgraad eind 2010 minimaal
94,1% bedragen.
In het eerste kwartaal van 2011 is de dekkingsgraad gestegen naar circa. 97%. Daarna echter is de
dekkingsgraad, onder invloed van de dalende marktrente en de onrust op de financiële markten,
gedaald tot circa 86% eind september.
Volgens het herstelplan moet de dekkingsgraad eind dit jaar 99,3% bedragen. Februari 2012 zal het
herstelplan worden geëvalueerd op de cijfers van eind 2011. Mocht blijken dat op dat moment de
dekkingsgraad achterblijft, zal uiterlijk 1 april 2013 wederom een korting moeten worden doorgevoerd.
Vanuit het oogpunt van evenwichtige belangenbehartiging kan echter overwogen worden om een
dergelijke maatregel al in 2012 uit te voeren. Uiteraard houden wij u op de hoogte, in februari 2012
zullen wij u opnieuw een nieuwsbrief sturen met de laatste ontwikkelingen. U kunt de ontwikkeling van
de dekkingsgraad volgen op onze website www.bnpf.nl.

Meer informatie
Op onze website, www.bnpf.nl Bibliotheek, kunt u het jaarverslag 2010 en de presentaties die zijn
gegeven tijdens de deelnemersvergadering van 29 september 2011, downloaden. Hierin vindt u
informatie over het herstelplan en de, per 31 december 2010, doorgevoerde kortingsmaatregel.
Daarnaast vindt u op www.bnpf.nl actuele informatie over de financiële positie van het Pensioenfonds.
Iedere drie maanden wordt daar de actuele dekkingsgraad gepubliceerd.
Actualiteiten
Pensioenakkoord
Het onlangs door vakbonden en werkgevers gesloten pensioenakkoord wordt momenteel verder
uitgewerkt. De gevolgen voor de pensioenregeling die uitgevoerd wordt door de Stichting
Pensioenfonds Ballast Nedam zijn momenteel nog niet duidelijk. De pensioenregeling die wij uitvoeren
moet minimaal gelijkwaardig zijn aan de pensioenregeling in de Bouwnijverheid. Deze zal naar
aanleiding van het pensioenakkoord worden aangepast. Wij zullen u de komende tijd op de hoogte
houden van de ontwikkelingen. Het pensioenakkoord kent ondermeer de volgende punten:
AOW-pensioen
De AOW-leeftijd gaat van 65 naar 66 jaar in 2020. En in 2025 waarschijnlijk naar 67 jaar. Vanaf 2013
tot 2028 wordt de AOW voor iedereen jaarlijks 0,6% extra hoger. Daarnaast wordt de indexatie van de
AOW aangepast aan de loonstijging in plaats van aan de gemiddelde prijsstijging. Ook vanaf 2020
mag u eerder stoppen met werken, maar u ontvangt dan 6,5% minder AOW-pensioen per eerder
gestopt jaar. Wie na zijn of haar 66ste (vanaf 2025: 67ste) jaar doorwerkt krijgt 6,5% meer AOWpensioen. Wel komt er een bonusregeling zodat mensen met lagere inkomens eerder kunnen stoppen
met werken.
Aanvullend pensioen
Aanvullende pensioenen, zoals die van ons Pensioenfonds, moeten op de lange termijn waardevaster
worden. Er is een betere balans nodig tussen het nemen van risico’s in beleggingen en het behouden
van financiële ruimte om de pensioenen te indexeren. Het streven is om de pensioenpremie stabiel te
houden: in goede tijden niet verlagen en in slechte tijden niet verhogen. Uitgangspunt is een
evenwichtige verdeling van de lusten en de lasten over de verschillende generaties.
Tijdens de deelnemersvergadering op 29 september 2011 heeft de adviserende actuaris van het
pensioenfonds een presentatie gegeven over het pensioenakkoord. De presentatie kunt u downloaden
op , www.bnpf.nl Bibliotheek Presentaties.
AOW
Vanaf 1 april 2012 zal de AOW ingaan op de 65ste verjaardag van de AOW-gerechtigde en niet meer
op de eerste van de maand waarin de AOW gerechtigde 65 wordt. De pensioenrichtleeftijd binnen de
pensioenregeling van ons Pensioenfonds blijft vooralsnog 65. Indien u uw pensioen niet vervroegt dan
wel uitstelt zal het ouderdomspensioen ingaan op de eerste van de maand waarop u 65 wordt.
Tot slot
Neem gerust contact op met het pensioenbureau bij vragen.
- Email: pensioenfonds@ballast-nedam.nl;
- algemeen telefoonnummer pensioenbureau: 030-285 4120

