Wij zijn Stap

Onze organisatie

Presentatie 10 en 11 oktober
Ballast Nedam (Nieuwegein en Weert)
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Wat is Stap?

2

Onze organisatie

• Een pensioenfonds dat voor de

• De stichting en het Bestuur hebben

werknemers van meerdere

één doelstelling:

werkgevers pensioen uitvoert

het belang van de deelnemer staat

zonder dat deze tot eenzelfde
bedrijfstak behoren
• Een stichting met een
onafhankelijk Bestuur

centraal
• Gescheiden vermogen per
Pensioenkring
- Solidariteit binnen Pensioenkring
- Balansmanagement per
Pensioenkring
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Stap: onafhankelijk met ijzersterke
partners

Medezeggenschap via de
belanghebbendenorgaan
• Pensioenkring Ballast Nedam heeft een eigen
Belanghebbendenorgaan. Bij start heeft het
Belanghebbendenorgaan ingestemd met het beleidskader.

• Stap is een initiatief van Aegon en TKP
• Begin juni 2016 hebben onze ‘founding fathers’ de sleutels
volledig overgedragen aan het Bestuur van Stap

• Het beleggingsbeleid wordt per kring vormgegeven

• Sindsdien staat Stap op eigen benen en zijn wij:

• Leden van het Belanghebbendenorgaan zijn:

• Een onafhankelijk pensioenfonds

• Namens de (gewezen) deelnemers:

• Met ijzersterke uitbestedingspartners

Specialisten met bewezen
staat van dienst

• Waarmee marktconforme uitbestedingsovereenkomsten
zijn gesloten, met exit clausules

Met innovatiekracht

• Maar bovenal staan wij klaar voor het uitvoeren van de
pensioenregeling van u en uw deelnemers
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• Namens de pensioengerechtigden:
Bij aanvang zijn de leden van het Belanghebbendenorgaan huidige
bestuursleden of leden Verantwoordingsorgaan

Met perspectief op
toekomstbestendige uitvoering

• Worden ondersteund vanuit het Bestuursbureau

Goedkeuringsrechten (betreffende
eigen Pensioenkring):
1. Overdracht of overname van
verplichtingen
2. Wijzigen en sluiten van de
collectiviteitskring
3. Wijzigingen strategisch
beleggingsbeleid
4. Vaststellen en wijzigen toeslagbeleid
5. Vaststellen herstelplan
6. Kortingsbesluiten
7. Vaststelling jaarbegroting
8. Wijzigingen goedkeuringsrechten
De vergadering van
Belanghebbendenorganen benoemt en
ontslaat de bestuurders en leden van de Raad

• Vaardigen hun voorzitter af naar de vergadering
van Belanghebbendenorganen

Bij start heeft het Bestuur de overeenkomsten extern
laten toetsen
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van Toezicht
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Stabiele groei: de sleutel tot
continuïteit
• Medio 2018 circa € 5 miljard belegd vermogen met ongeveer 40.000
deelnemers:

Pensioenbeheer

• 6 kringen actief
• Exclusief toetreding Pensioenfonds Ballast Nedam
• Verwachting tot 2021 te groeien naar een deelnemersbestand van circa
70.000 deelnemers en een beheerd vermogen van ruim € 10 miljard.
• Ambitie is het beste APF van Nederland te zijn met het grootste
marktaandeel en de best performende uitbestedingspartners
• Aandacht voor beheerste groei. Governance moet op niveau blijven
• Vasthouden aan onze kernwaarden: transparantie, gemak, financiële en
operationele kracht

7
9

8
7

Wie voert de pensioenregeling uit
voor Stap?

Veel blijft hetzelfde
• Het vermogen en verplichtingen worden ondergebracht in een eigen (afgescheiden) kring. De financiële
startpositie van de Pensioenkring is hetzelfde als de financiële eindpositie van Pensioenfonds Ballast Nedam.

Stap heeft een eigen pensioenuitvoeringsketen,
• De opgebouwde pensioenen worden onveranderd overgenomen.

uitgevoerd door TKP

• Het toeslagbeleid van Pensioenfonds Ballast Nedam wordt voortgezet bij Stap Pensioenkring Ballast Nedam.

• Dedicated medewerkers, klantgericht georganiseerd

• Uw persoonlijke documenten zijn vanaf januari 2019 op de website van Stap Pensioenkring Ballast Nedam te
vinden.

• Alle disciplines in een integrale keten
• Bewezen trackrecord, blijvende aandacht voor innovatie

• Vanaf januari 2019 ontvangen de pensioengerechtigden de pensioenuitkering van Stap Pensioenkring Ballast
Nedam.

• Aansturing en monitoring vanuit Bestuursbureau Stap

- Betaaldatum : rond de 25ste (de betaaldatums worden vooraf gepubliceerd), hetzelfde als bij
Pensioenfonds Ballast Nedam

• Service level agreements
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Communicatie Pensioenkring Ballast Nedam
Stap maakt het u gemakkelijk
•

•

U krijgt vanaf 2019 toegang tot de eigen omgeving
van Pensioenkring Ballast Nedam op de website van
Stap met onder meer:
•

Informatie over pensioen bij Stap

•

Mijn post

•

Documenten, brochures en formulieren

Stichting Algemeen Pensioenfonds Stap
Postbus 5061
9700 GB Groningen
(050) 522 30 53
mail:
info@stappensioen.nl
website:
www.stappensioen.nl

Communicatie zoveel mogelijk digitaal en op verzoek
op papier.

Meteen geholpen met uw eigen helpdesk
•

Pensioenkring Ballast Nedam krijgt een eigen
helpdesk.

•

Bereikbaar via:
• Telefoon:

eigen telefoonnnummer

• Mail:

eigen emailadres

• Website:

www.stappensioen.nl
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