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Geachte heer/mevrouw,
Uw pensioenregeling wijzigt met ingang van 1 januari 2013. De bewuste wijzigingen maken onderdeel uit
van de maatregelen waartoe het pensioenfonds heeft moeten besluiten om de financiële situatie van het
fonds te verbeteren, en tevens als gevolg van de voorstellen tot wijzigingen in de pensioenregeling die door
de werkgever Ballast Nedam zijn voorgesteld; deze voorstellen zijn onlangs door de Centrale
Ondernemingsraad, namens alle werknemers, geaccordeerd.
Wat wijzigt er?
U bouwt pensioen op, of u ontvangt een pensioenuitkering. Dat (opgebouwde) pensioen proberen we ieder
jaar met een toeslag te verhogen (indexeren). Die verhoging is nodig, omdat het leven elk jaar duurder
wordt. De gevolgen daarvan worden door de verhoging van uw pensioen zo veel mogelijk gecompenseerd.
De laatste jaren lukt het ons niet om uw pensioen(uitkering) te verhogen. We hebben daar namelijk te
weinig geld voor. In het reglement staat nu nog dat we zo’n gemiste pensioenverhoging later alsnog kunnen
geven. Dat noemen we een inhaaltoeslag. Die inhaaltoeslag gaat nu uit het reglement.
Verder hebben wij u eerder laten weten dat vanwege de slechte financiële situatie van het fonds we de
pensioenen moeten verlagen. Op dit moment staat in het reglement dat zo’n pensioenverlaging later - als het
weer beter gaat - kan worden hersteld. Ook deze bepaling komt in het nieuwe reglement te vervallen.
Daarnaast hebben wij de deelnemers van het Pensioenfonds die nog pensioen opbouwen laten weten dat
het opbouwpercentage in 2013 wordt verlaagd. Op dit moment staat in het reglement dat zo’n verlaging
wordt hersteld. Ook deze bepaling komt in het nieuwe reglement te vervallen.
Waarom zijn deze veranderingen nodig?
We willen naar een betere verdeling van het pensioen tussen alle rechthebbenden binnen het
Pensioenfonds. In de huidige regeling blijft nu het toekomstig pensioen stilstaan. Immers, als het weer beter
gaat met de financiële situatie van het fonds, worden eerst de kortingen hersteld en dan wordt de niet
ontvangen indexatie ingehaald. Er blijft dan geen of nauwelijks geld over om de opbouw van nieuw pensioen
te verhogen. Vooral mensen die nog niet zoveel hebben opgebouwd, profiteren niet van het herstel van
korting of de inhaaltoeslag. Vaak zijn dit relatief jonge, nieuwe werknemers. Afhankelijk van de omvang van
de te herstellen kortingen zou deze situatie lang kunnen voortduren. In de nieuwe situatie gaan we
uitsluitend herstellen via indexatie van de pensioenuitkering respectievelijk de pensioenaanspraak. De
beschikbare middelen worden hierdoor over alle deelnemers van het fonds verdeeld.

Wat betekent dit voor u?
Dat verschilt per deelnemer. U ontvangt van ons nog een nieuwsbrief met een aantal rekenvoorbeelden.
Voor de korting van 3%, die reeds per 31 december 2010 is doorgevoerd, blijft de huidige regeling overigens
wel van kracht en deze korting zal eerst hersteld worden alvorens toeslagen worden verleend. Dit geldt ook
voor gemiste toeslagen in de periode januari 2008 tot en met december 2012. We kijken altijd maximaal vijf
jaar terug en vanaf 1 januari 2013 kunnen er geen nieuwe gemiste toeslagen meer bijkomen: de
inhaaltoeslagen ‘lopen er dus uit’.
Het bovenstaande kan zodra er sprake is van een dekkingsgraad van ca. 104% en wanneer het verder
herstel naar een dekkingsgraad van circa 112% niet wordt gehinderd.
Meer informatie
U ontvangt, zoals gezegd, nog een nieuwsbrief waarin we stil staan bij de maatregelen en de gevolgen voor
uw pensioen. Hieruit kunt u afleiden wat deze wijzigingen voor u betekenen. Verder treft u bij die nieuwsbrief
een uitnodiging aan voor een binnenkort te houden Buitengewone Deelnemersvergadering. Tijdens deze
bijeenkomst zal het Bestuur een toelichting op de wijzigingen geven en wordt ingegaan op de actuele
financiële situatie van het Pensioenfonds.
Verder zal vóór 1 april 2013 de aangepaste versie van het pensioenreglement op de website van het
Pensioenfonds (www.bnpf.nl) worden geplaatst . We zullen u door middel van een brief op de hoogte stellen
wanneer deze op de website staat. Als u dat wilt, kunt u na 1 april 2013 een versie van het (nieuwe)
pensioenreglement opvragen bij het pensioenbureau.
Vragen
Hebt u vragen over deze brief? Neem dan contact op met Annemieke Aalsters (030-285 4130) of
Jeroen van der Star (030-285 4127). Zij staan u graag te woord.
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