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In april 2009 en november 2009, of bij uw latere indiensttreding, 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 was geraakt, en wat de
uitgangspunten waren van het ingediende herstelplan. In deze brief 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 (2009: 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
Na het in economische zin dramatische jaar 2008 heeft in 2009 een herstel plaatsgevonden. Ondanks een
positief resultaat is de dekkingsgraad maar beperkt gestegen. Dit is mede veroorzaakt doordat het
Pensioenfonds de Voorziening Pensioenverplichtingen heeft moeten verhogen met extra voorzieningen voor
kosten en stijgende levensverwachtingen. Zonder deze extra voorzieningen zou de dekkingsgraad in 2009 zijn
gestegen naar ca. 100%.
De dekkingsgraad per 31 december 2009 is vastgesteld op 93,1%. Daarmee gaat het herstel tot nu toe sneller
dan zoals dat is vastgelegd in het herstelplan. Volgens het herstelplan moest de dekkingsgraad eind 2009
89,4% bedragen.
In de eerste maanden van 2010 is de dekkingsgraad verder gestegen. Per 31 maart 2010 bedroeg de
geschatte dekkingsgraad ca. 94%. Op het moment van schijven van deze nieuwsbrief is de dekkingsgraad
overigens weer dalende. De dekkingsgraad per 30 juni 2010 wordt half juli 2010 gepubliceerd op www.bnpf.nl.
In maart 2010 is het herstelplan geëvalueerd op basis van de gegevens eind 2009. Op basis van die evaluatie
zou het minimum vereiste vermogen bereikt kunnen worden vóór 1 januari 2013, zonder het korten van
opgebouwde pensioenen. Als de toekomstige resultaten tegenvallen, kan het echter alsnog nodig zijn
pensioenrechten te korten. Dit is afhankelijk van de ontwikkeling van de rentestand en de aandelenkoersen. U
begrijpt dat deze ontwikkelingen zich niet laten voorspellen.

Meer informatie
Binnenkort verschijnt het jaarverslag over 2009, waarin u uitgebreide informatie vindt over het herstelplan en
het gerealiseerde herstel, inclusief de definitieve dekkingsgraad per 31 december 2009. Na verschijning kunt u
het jaarverslag downloaden van www.bnpf.nl of opvragen bij het Pensioenbureau via het telefoonnummer
(030) 285 41 20.
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.
Wilt u meer informatie over het herstelplan en/of het dekkingstekort, of wilt u het volledige herstelplan
opvragen, neemt u dan contact op met:
- Matthijs Mons, Beleidsmedewerker Pensioenfonds, telefoonnummer (030) 285 41 29, of
- Lucie Duynstee, Directeur Pensioenbureau, telefoonnummer (030) 285 41 26.
Voor algemene vragen over uw pensioen kunt u contact opnemen met:
- Jeroen van der Star, telefoonnummer (030) 285 41 27, of
- Annemieke Aalsters, telefoonnummer (030) 285 41 30.
U kunt ook een e-mail sturen naar pensioenfonds@ballast-nedam.nl.

