NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2011
In deze nieuwsbrief willen wij graag twee onderwerpen onder uw aandacht brengen, namelijk:
De evaluatie van het herstelplan;
Samenstelling Bestuur en Verantwoordingsorgaan
Evaluatie herstelplan
Alle pensioenfondsen in Nederland die momenteel een herstelplan hebben, zijn verplicht om uiterlijk
op 11 februari 2011 een evaluatie van het herstelplan uit te voeren en in te dienen bij De
Nederlandsche Bank (DNB).
Op basis van de voorlopige cijfers eind 2010 hebben wij het herstelplan geëvalueerd en ingediend bij
DNB. De evaluatie heeft plaatsgevonden na het doorvoeren van de korting van 3%. Zoals bekend zijn
alle opgebouwde pensioenaanspraken (dus ook de pensioenuitkeringen) per 31 december 2010 met
3% gekort. Indien uit de evaluatie blijkt dat het herstel onvoldoende is, moet uiterlijk in april 2012
nogmaals een korting worden doorgevoerd.
Op basis van de voorlopige cijfers per 31 december 2010 is vastgesteld dat het Pensioenfonds niet
achterloopt op het herstelplan. Ook is vastgesteld dat er voldoende herstel kan plaatsvinden om op 31
december 2013 de minimale vereiste dekkingsgraad van 104,2% te behalen. Het Pensioenfonds hoeft
daarom in april 2012 geen korting door te voeren. Begin 2012 zal wederom een evaluatie
plaatsvinden, op basis van de cijfers eind 2011. Hieruit kan naar voren komen dat het nodig is om
uiterlijk in april 2013 nogmaals een korting door te voeren.
De dekkingsgraad per 31 december 2010 is voorlopig vastgesteld op ca. 95%. Hierbij is rekening
gehouden met de per 31 december 2010 doorgevoerde korting van 3%. Het Pensioenfonds had per
31 december 2010 een dekkingsgraad van ca. 94% nodig om op het haalbare herstelpad te blijven.
Meer informatie over het verloop van de dekkingsgraad vindt u hier.
Samenstelling Bestuur en Verantwoordingsorgaan
Bestuur
Op 1 januari 2014 loopt de zittingstermijn af van het door de pensioengerechtigden gekozen
bestuurslid, de heer Y. van Steeg. De heer Van Steeg heeft echter te kennen gegeven zijn functie om
persoonlijke redenen ter beschikking te stellen met ingang van 1 februari 2011. De heer Van Steeg
heeft gedurende vele jaren deel uitgemaakt van het Bestuur; van 1971 t/m 2001 als
vertegenwoordiger van de actieve deelnemers en van 2007 t/m 2010 als gekozen vertegenwoordiger
van de pensioengerechtigden. Wij vinden het gepast om langs deze weg onze dank en waardering uit
te spreken voor de bijdrage, die de heer Van Steeg over al deze jaren heeft geleverd.
De pensioengerechtigden hebben de heer A. Kok, voorheen benoemd lid door de werkgever, gekozen
als hun vertegenwoordiger in het Bestuur. De heer Kok volgt per 1 februari 2011 de heer Van Steeg
op.
De heer Kok is per 1 januari 1995 in dienst getreden als financieel directeur bij Ballast Nedam
Baggeren. Na de fusie met de baggermaatschappij HAM in 2001, heeft hij tot maart 2003 deel
uitgemaakt van de directie van de fusieclub “Ballast Ham Dredging” met als portefeuille personeel en
integratie. Per 1 maart 2002 is hij bij Ballast Nederland International in dienst getreden als directeur
respectievelijk algemeen directeur. Sinds 2010 is de heer Kok met vroegpensioen. De heer Kok was
van 1 januari 1996 tot 1 februari 2011 een door de werkgever benoemd lid van het Algemeen Bestuur.
Daarnaast is hij sinds 2008 voorzitter van de Beleggingscommissie.

De werkgever heeft de heer J.P.G. Leenders, onder voorbehoud van goedkeuring door De
Nederlandsche Bank, benoemd als opvolger van de heer Kok. De toetsingsprocedure bij DNB is
momenteel nog niet afgerond. Zodra de goedkeuring van DNB binnen is, is de benoeming definitief.
De heer Leenders is in 2005 als financieel trainee in dienst gekomen bij Ballast Nedam. Van mei 2007
tot juli 2009 is hij projectcontroller geweest bij Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij. Vanaf 1 juli
2009 was hij hoofd Financiën & Administratie Ballast Nedam Bouw regio Noordwest. Sinds 1 januari
2011 is de heer Leenders regiocontroller bij Ballast Nedam Bouw en Ontwikkeling regio Noordwest en
tevens financieel verantwoordelijk geworden voor Aannemingsbedrijf F.W. Onrust.
In de bijlage vindt u de nieuwe samenstelling van het Bestuur per 1 februari 2011. De einddata van de
zittingstermijnen van de heren Kok en Leenders zijn vastgesteld op basis van de statuten.
Verantwoordingsorgaan
De heer J.H.H. Hertsenberg heeft buiten Ballast Nedam een andere functie geaccepteerd en is om
deze reden afgetreden als lid van het Verantwoordingorgaan. De heer Hertsenberg was sinds 1
januari 2008 een door de werkgever benoemd lid van het Verantwoordingsorgaan. Daarvoor was hij
van 1 februari 2007 tot 1 januari 2008 een door de werkgever benoemd lid van het Bestuur. Langs
deze weg willen het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan de heer Hertsenberg bedanken voor zijn
betrokkenheid en inzet voor de Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam.
De heer M. Klinkhamer volgt per 1 februari 2011 de heer Hertsenberg op als door de werkgever
benoemd lid van het Verantwoordingsorgaan. De heer Klinkhamer is sinds 15 augustus 2008 in dienst
als Financieel Directeur van Ballast Nedam Concessies. Vanaf 1 maart 2011 is de heer Klinkhamer
Algemeen Directeur van Ballast Nedam Concessies.
In de bijlage vindt u de nieuwe samenstelling van het Verantwoordingsorgaan per 1 februari 2011. De
einddatum van de zittingsduur is vastgesteld op basis van het reglement van het
Verantwoordingsorgaan.

Samenstelling Bestuur per 1 februari 2011
(inclusief de voorgenomen benoeming van de heer J.P.G. Leenders)

Dagelijks Bestuur
Naam

Discipline

Werkmaatschappij

Einde zittingsduur

R.J. Feenstra (voorzitter)
H.P. van der Meer

Financiën
Financiën

Ballast Nedam N.V.
Ballast Nedam Infra

01-01-2014
*2)
01-01-2012

Einde zittingsduur

*1)

Algemeen Bestuur / Intern Toezicht
Naam

Discipline

Werkmaatschappij

M.J.L. Heitman
A. Kok
J.P.G. Leenders
F.L. van Oorschot

Juridisch
Financiën
Financiën
Personeel

Ballast Nedam Bouw en Ontwikkeling
Ballast Nedam International
Ballast Nedam Bouw en Ontwikkeling
Ballast Nedam Bouw en Ontwikkeling

*1)

01-01-2014
*3)
01-01-2014
*1)
01-01-2012
*2)
01-01-2012

*1)

Benoemd door de werkgever
Gekozen door de werknemers
*3)
Gekozen door de pensioengerechtigden
*2)

Samenstelling Verantwoordingsorgaan per 1 februari 2011
Naam

Discipline

Werkmaatschappij

M.N.M. de Jong (voorzitter)
S.J.A. Bijpost
P.A. Clemens
G. Jansen
M. Klinkhamer
L. Philippen

Personeel
Techniek
Financiën
ICT
Financiën
Techniek

Ballast Nedam Infra
Ballast Nedam Bouw Speciale Projecten
Pensioengerechtigde
Ballast Nedam ICT
Ballast Nedam Concessies
Pensioengerechtigde

*1)

Benoemd door de werkgever
Gekozen door de werknemers
*3)
Gekozen door de pensioengerechtigden
*2)

Einde zittingsduur
*1)

01-01-2014
*2)
01-01-2012
*3)
01-01-2014
*2)
01-01-2014
*1)
01-01-2012
*3)
01-01-2012

