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Het einde van het jaar nadert. Voor Pensioenfonds Ballast Nedam, maar ook voor u
een spannend moment. We moeten eind december 2013 namelijk een dekkingsgraad
hebben van 104,2%. Als dit niet het geval is, zijn we genoodzaakt om alle ingegane en
opgebouwde pensioenen te korten. Eind februari weten we meer.
Maar dat zijn niet de enige ontwikkelingen die spelen. We staan aan de vooravond van
een reeks veranderingen. Vanaf 2014 gaat de pensioenleeftijd in de pensioenregeling
naar 67 jaar. En ook het opbouwpercentage wordt verlaagd volgend jaar. Welke
gevolgen deze wijzigingen voor uw pensioen hebben, leest u in deze nieuwsbrief.
Een andere ontwikkeling is meer van organisatorische aard. De eisen die worden
gesteld aan het besturen van een pensioenfonds nemen toe. Geen gekke
ontwikkeling: het is in ieders belang dat onze pensioenen in goede handen zijn en
blijven. Pensioenfonds Ballast Nedam is bezig met het inrichten van een nieuw
bestuursmodel. Wordt vervolgd!
1. De financiële situatie bij Pensioenfonds Ballast Nedam
Eind september 2013 was onze dekkingsgraad 103%. Nog niet voldoende dus. Als
onze dekkingsgraad eind december lager is dan 104,2%, moeten we uw opgebouwd of
lopend pensioen per 1 april 2014 korten om te voldoen aan de wettelijke eisen.
April 2013 hebben we deze uiterste maatregel ook al moeten uitvoeren. Uw opgebouwd of
lopend pensioen is toen met 7% gekort. Helaas hebben we de beweging van de
dekkingsgraad niet geheel in eigen hand. In de nieuwsbrief van september 2013 hebben we
ook stilgestaan bij de schommelende dekkingsgraad.
Hoe zat het ook al weer?
In 2008 kwam Pensioenfonds Ballast Nedam in de financiële problemen. We hadden te
weinig geld in kas om alle pensioenen – nu en in de toekomst – uit te keren. Daarom
moesten we een herstelplan indienen bij onze toezichthouder, De Nederlandsche Bank. In
het herstelplan staat beschreven welke maatregelen we nemen om te zorgen dat we binnen
vijf jaar weer financieel gezond zijn. Eind december 2013 loopt het herstelplan af. Onze
dekkingsgraad moet dan minimaal 104,2% zijn. Als dit niet het geval is, moeten we de
opgebouwde en lopende pensioenen korten, zodat we alsnog een dekkingsgraad van
104,2% hebben.
Kortingspercentage
We weten pas met welk percentage uw pensioen eventueel wordt gekort, als de definitieve
dekkingsgraad van eind december 2013 bekend is. Het kortingspercentage is gebaseerd op
het verschil tussen de werkelijke dekkingsgraad en de minimaal vereiste dekkingsgraad
(104,2%).
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Stel, onze dekkingsgraad is eind december 103%. Het kortingspercentage is dan 104,2% 103% = 1,2%. Alle opgebouwde en lopende pensioenen worden dan met 1,2% verlaagd.
Meer informatie
Eind februari 2014 is de definitieve dekkingsgraad per 31 december 2013 bekend.
Aansluitend krijgt u bericht of we uw opgebouwde of lopende pensioen moeten verlagen. We
informeren u persoonlijk per brief. U kunt ook de website van het pensioenfonds in de gaten
houden: www.bnpf.nl.
Een reactie vanuit het bestuur
Namens Jan Voorrips, bestuurslid Pensioenfonds Ballast Nedam. Jan is als bestuurder
gekozen door de werknemers en is voorzitter van de beleggingscommissie.
“Momenteel beweegt onze dekkingsgraad rondom de grens van het minimum vereist eigen
vermogen van 104,2%. Er is een kans dat we 31 december boven deze grens zitten; het is
helaas ook mogelijk dat we lager uitkomen. Het afgelopen jaar heeft de dekkingsgraad van
het pensioenfonds geschommeld tussen de 98% en 106%.
We volgen de beweging van de rente en koersen op de voet. Omdat we het risico van de
schommeling van de rente voor ongeveer 2/3 hebben afgedekt, profiteren we minder van de
stijgende rente. Een voorspelling van de hoogte van de dekkingsgraad op 31 december
2013? Daar ga ik me niet aan wagen. We zullen moeten wachten tot februari 2014. We
hopen natuurlijk van harte dat deze korting van uw opgebouwd of lopend pensioen kan
worden voorkomen.”

2. Aanpassingen pensioenregeling per 2014
Per 1 januari 2014 gaan er twee dingen veranderen in de pensioenregeling. De
pensioenleeftijd gaat omhoog van 65 jaar naar 67 jaar. En het opbouwpercentage in
het pensioenreglement gaat omlaag van 2,25% naar 2,15%. Deze aanpassingen
hebben alleen gevolgen voor de medewerkers die aanspraken op pensioen verwerven.
En de aanpassingen hebben alleen betrekking op het pensioen dat u in de toekomst
op gaat bouwen, vanaf 1 januari 2014.
Wat is pensioenleeftijd?
Nu is de pensioenleeftijd 65 jaar. Dat betekent dat uw pensioen standaard in gaat vanaf 65
jaar. De pensioenbedragen die u op uw Uniform Pensioenoverzicht ziet, zijn ook gebaseerd
op een pensioenleeftijd van 65 jaar.
Naar 67 jaar
In lijn met de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd, gaat de pensioenleeftijd bij
Pensioenfonds Ballast Nedam omhoog naar 67 jaar. Dit geldt voor het pensioen dat u vanaf
1 januari 2014 op gaat bouwen.
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Hierdoor ontstaan er twee pensioenpotten: een pensioenpot met standaard ingangsdatum 65
jaar (het pensioen dat u tot en met 2013 heeft opgebouwd), en een pensioenpot met
standaard ingangsdatum 67 jaar (het pensioen dat u vanaf 2014 op gaat bouwen). U kiest
zelf tot op bepaalde hoogte wanneer u met pensioen gaat, uiteraard in overleg met de
werkgever. De pensioenpotten worden herberekend naar de leeftijd waarop u daadwerkelijk
met pensioen gaat. Stel u gaat op 66 jaar met pensioen. Het pensioen dat u tot en met 2013
heeft opgebouwd wordt hoger, omdat het pensioen een jaar later in gaat. Maar het pensioen
dat u vanaf 1 januari 2014 heeft opgebouwd, wordt lager. Dit deel van uw pensioen wordt
namelijk één jaar vervroegd.
Wat is het opbouwpercentage?
Het opbouwpercentage bepaalt hoeveel pensioen u jaarlijks opbouwt. Omdat u fiscaal
voordelig pensioen opbouwt, heeft de overheid een maximaal opbouwpercentage
afgesproken. Dit is tot het eind van 2013, 2,25% per jaar voor het soort van pensioenregeling
dat het fonds uitvoert.
Verlaging van het opbouwpercentage
De fiscale pensioenwetgeving verandert per 1 januari 2014. Het maximale
opbouwpercentage waar het fonds mee te maken krijgt, is vanaf 1 januari 2014 namelijk
reglementair 2,15%. Voor u als actieve deelnemer betekent dit dat u jaarlijks minder
pensioen op kunt bouwen.
Indien noodzakelijk kan het opbouwpercentage ad 2,15% in 2014 verlaagd worden. Het
bestuur zal in februari 2014 aangeven welk opbouwpercentage van toepassing zal zijn in
2014.
Persoonlijke informatie
Deze gevolgen hebben invloed op uw pensioensituatie als u in 2014 een actieve deelnemer
bent. We willen u graag helder en goed informeren. Daarom vindt u binnenkort meer
informatie op de website. Op uw Uniform Pensioenoverzicht ziet u uw nieuwe
pensioenbedragen op basis van deze wijzigingen.
3. Bestuurlijke wijzigingen
De Wet versterking bestuur pensioenfondsen kent een aantal doelstellingen, zoals het
verder vergroten van de deskundigheid van het bestuur en het aanpassen van
medezeggenschap. Een goede zaak. Het is uiteraard in ieders belang dat
pensioenfondsen goed en deskundig worden bestuurd.
Het kabinet heeft een aantal bestuursmodellen geïntroduceerd. Het bestuur van
Pensioenfonds Ballast Nedam heeft nog niet definitief gekozen voor één van die
bestuursmodellen. Een commissie vanuit het bestuur heeft gesprekken gevoerd met alle
belanghebbenden bij het fonds om het bestuur te helpen een keuze te maken. We zullen in
februari 2014 onze keuze bekend maken en toelichten.
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4. Communicatiekalender
Welke informatie kunt u de komende tijd van ons verwachten?
Maart 2014:
Eind februari 2014:
Februari of maart 2014:
Eind maart 2014:

Buitengewone Deelnemersvergadering goedkeuring nieuwe
statuten (keuze bestuursmodel)
Bekendmaking mogelijke korting per brief
Bekendmaking opbouwpercentage 2014
Nieuw pensioenreglement
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