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2016 is tot nu toe een enerverend jaar in pensioenland en voor Stichting Pensioenfonds Ballast
Nedam (BNPF) in het bijzonder. In deze Nieuwsbrief leest u daar meer over.

1. Financiële situatie bij Pensioenfonds Ballast Nedam
Uit recent onderzoek door De Nederlandsche Bank (DNB), blijkt dat circa dertig pensioenfondsen per
1 januari 2017 waarschijnlijk zullen moeten korten. BNPF behoort niét tot die dertig fondsen.
Beleidsdekkingsgraad en actuele dekkingsgraad
Tot en met 31 december 2014 was de actuele dekkingsgraad de voorgeschreven maatstaf om de financiële
positie te berekenen. Deze actuele dekkingsgraad is gebaseerd op de rente zoals die door DNB wordt
vastgesteld.
Vanaf 1 januari 2015 zijn pensioenfondsen verplicht om de zogenaamde ‘beleidsdekkingsgraad’ te
gebruiken. Deze dekkingsgraad is geen momentopname, maar het gemiddelde van de actuele
dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden.
Ontwikkeling (beleids)dekkingsgraad
Hieronder laten wij de ontwikkeling van de actuele en beleidsdekkingsgraad zien vanaf 31 december 2015.
De getoonde actuele dekkingsgraad per 31 december 2015 is definitief vastgesteld in het jaarverslag. De
kwartaal (beleids)dekkingsgraden zijn schattingen.
Datum
31-12-2015
31-3-2016
30-6-2016
30-9-2016

Actuele dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad
100,6%
102,6%
97,7%
100,8%
99,4%
99,3%
99,0%
99,3%

Uit dit overzicht blijkt dat de beleidsdekkingsgraad gestaag daalt. Dit komt door het middelen van de actuele
dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad zal de komende periode naar verwachting stabiliseren rond 99%.
Bij een actuele dekkingsgraad van rond de 90% zal ook BNPF eventueel genoodzaakt zijn een korting door
te voeren. Uiteraard houdt het bestuur van BNPF de ontwikkeling van beide dekkingsgraden goed in de
gaten.
Bij het onderdeel ‘dekkingsgraad’ op onze website (www.bnpf.nl) vindt u een compleet overzicht van de
dekkingsgraden, het pensioenvermogen en de voorziening pensioenverplichtingen.

2. Opbouwpercentage ouderdomspensioen 2017
Het Bestuur heeft 6 oktober 2016 besloten het opbouwpercentage ouderdomspensioen 2017 voor de
(excedent)pensioenregeling te bepalen op 1,68% (2016: 1,82%).
Conform afspraken die begin 2016 met Ballast Nedam zijn gemaakt, berekent BNPF jaarlijks welke
pensioenopbouw zij kan inkopen gegeven de beschikbare premie van 28%.

3. Geen verhoging pensioenen per 1 juli 2016
Vanwege de financiële positie van het fonds heeft het bestuur tijdens de bestuursvergadering van 2
juni 2016 vastgesteld dat zij de pensioenen per 1 juli 2016 niet kan verhogen.
Het bestuur bekijkt bij het vaststellen van het jaarverslag ook of de pensioenaanspraken van de (gewezen)
deelnemers en de pensioenuitkeringen verhoogd kunnen worden. Dit heet toeslagverlening.
De Pensioenwet bepaalt namelijk, dat pas bij een beleidsdekkingsgraad van 110% of hoger toeslagen
mogen worden verleend. De beleidsdekkingsgraad bij BNPF per 31 december 2015 was 102,6%.
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4. Toekomst Fonds
In januari 2016 hebben wij u geïnformeerd over de strategische heroriëntatie door het bestuur van
BNPF. Daaruit is naar voren gekomen dat het overbrengen van een deel van de toekomstige
pensioenbouw naar BPF Bouw en BPF Beton de meest logische keuze was. Hiermee werd een
positief effect voor alle belanghebbenden bereikt.
Dit besluit is inmiddels doorgevoerd. De toekomstige pensioenopbouw voor de basisregeling is door de
werkgever ondergebracht bij BPF Bouw en BPF Beton. De toekomstige pensioenopbouw voor de excedent
regeling (pensioenopbouw boven het maximum pensioengevend salaris bij respectievelijk BPF Bouw en
BPF Beton) wordt uitgevoerd door BNPF. Met Ballast Nedam is een uitvoeringsovereenkomst gesloten die
loopt tot 31 december 2018.
Betekent dit nu dat het bestuur van BNPF gaat afwachten tot eind 2018? Nee, dit is niet het geval. Het
bestuur van BNPF blijft zoeken naar een permanente oplossing voor de opgebouwde pensioenaanspraken.
Vanaf 2016 zijn er ook nieuwe mogelijkheden in de vorm van een APF (Algemeen Pensioenfonds). Het
bestuur heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van aansluiting bij een APF. Uit dit
onderzoek is naar voren gekomen dat nog niet alles duidelijk is over het APF en dat het nog niet duidelijk is
welk APF succesvol zal worden. Tevens is gebleken dat toetreding tot een APF niet gaat leiden tot een
verlaging van de integrale kosten. Het bestuur acht het daarom niet verstandig om nu al toe te treden tot een
APF.
Het bestuur heeft in 2015 geconcludeerd dat een overdracht van de opgebouwde aanspraken naar BPF
Bouw niet in het belang van de deelnemers was. Er zou immers een aanzienlijke korting van de
pensioenaanspraken aan de orde zijn op het moment van overdracht. Dit was het gevolg van het verschil in
dekkingsgraad tussen BNPF en BPF Bouw. Inmiddels heeft het bestuur gezien dat het
dekkingsgraadverschil is verkleind. Er kan dus een moment komen dat een overdracht zonder korting of met
een kleine korting kan worden gerealiseerd. Alhoewel het bestuur van BNPF niet in de toekomst kan kijken,
wil zij wel klaar zijn om te kunnen handelen als deze situatie zich voor zou doen.
Het bestuur doet dus verder onderzoek naar het scenario van een mogelijke overdracht naar BPF Bouw,
maar blijft ook andere scenario’s volgen. Het bestuur vindt het van belang dat er uiteindelijk een permanente
oplossing komt die toekomstbestendig is en in het belang van alle deelnemers, zowel actieve deelnemers,
gewezen deelnemers als pensioengerechtigden.

5. Belanghebbendenbijeenkomst
12 oktober 2016 organiseerde BNPF de jaarlijkse bijeenkomst voor belanghebbenden. De
bijeenkomst vond deze keer plaats in het NBC in Nieuwegein. De bijeenkomst is goed bezocht. Circa
150 belangstellenden wisten de weg naar het NBC te vinden.
Voornamelijk pensioengerechtigden waren aanwezig. BNPF nodigt dan ook graag meer actieve en
premievrije deelnemers van harte uit om de volgende bijeenkomst bij te wonen.
Tijdens de bijeenkomst werden de aanwezigen geïnformeerd over onder andere de financiële positie en de
toekomst van het fonds. Van de mogelijkheid tot het stellen van vragen werd graag gebruik gemaakt. De
bijeenkomst werd afgesloten met een borrel. Een kort verslag van de bijeenkomst vindt u op de website
(www.bnpf.nl).
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6. Herstelplan 2016 ingediend bij DNB
BNPF had per 1 januari 2016 in een dekkingstekort, daarom is een nieuw herstelplan opgesteld en
voor 1 juli 2016 ingediend bij de toezichthouder DNB.
Een pensioenfonds moet met ingang van 1 januari 2015 hogere buffers (meer vermogen) aanhouden. Deze
buffers toont een pensioenfonds aan door het zogenaamde vereist eigen vermogen te berekenen. De hoogte
van het vereist eigen vermogen is onder andere afhankelijk van het beleggingsbeleid van een
pensioenfonds.
Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de eisen aan het vereist eigen vermogen, is er sprake van een
reservetekort. In het geval van een reservetekort moet een herstelplan worden ingediend. Hierin wordt
aangetoond dat BNPF binnen een gekozen termijn kan herstellen tot tenminste het vereist eigen vermogen.
Het herstelplan
De beleidsdekkingsgraad van BNPF per 1 januari 2016 bedraagt 102,6%. Het vereist eigen vermogen per
1 januari 2016 is 117,1%. De minimaal vereiste dekkingsgraad bedraagt 104,2%. Dit betekent dat er sprake
is van zowel een reservetekort als een dekkingstekort.
Het bestuur heeft tijdens de bestuursvergadering van 24 maart 2016 het geactualiseerde herstelplan
vastgesteld en vervolgens ingediend bij DNB. Uit het geactualiseerde herstelplan blijkt dat zonder kortingen
het vereist eigen vermogen binnen de gestelde termijn van tien jaar gehaald kan worden.
Verdere informatie over het herstelplan



In het jaarverslag over 2016 wordt een samenvatting van het herstelplan opgenomen.
Een samenvatting van het herstelplan wordt op de website geplaatst.

Als u behoefte hebt aan meer informatie over het herstelplan, kunt u een e-mail sturen naar
pensioenfonds@ballast-nedam.nl.

7. Vereniging van Pensioengerechtigden Ballast Nedam Pensioenfonds (VvP-BNPf)
De VvP-BNPf is opgericht in januari 2013 met het doel een collectieve belangenbehartiging te zijn
voor de pensioengerechtigde deelnemers. De VvP-BNPf is niet verbonden aan BNPF.
De vereniging telt momenteel ongeveer 500 leden. VvP-BNPf heeft besloten ook premievrije deelnemers de
mogelijkheid te bieden om lid te worden. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de
VvP-BNPf: www.vvp-bnpf.nl
Als u zich wilt aanmelden, kunt u dit doen via: penningmeester@vvp-bnpf.nl of via een brief aan:
VvP-BNPf, p/a Ambroziolaan 6, 2441AD Nieuwveen

8. Volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief verschijnt in de maand juni 2017.
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