VP BN

Vereniging van Pensioengerechtigden van Ballast Nedam

Nieuwsbrief 8 juli 2019
Geachte leden van de VP BN,

Pensioenstelsel:
Naar alle waarschijnlijkheid heeft u als geïnteresseerde gepensioneerde de
ontwikkelingen met betrekking tot ons pensioenstelsel op de voet gevolgd en heeft u
het bereikte pensioenakkoord vele malen gelezen dan wel via radio en TV de uitleg
ervan met commentaren vernomen. U heeft ook begrepen dat het akkoord nog
verder moet worden uitgewerkt in praktische regelgeving t.b.v. de
pensioenuitvoerders. Door de complexiteit van het pensioenstelsel met al haar
varianten kan dit nog wel wat tijd gaan kosten.
Daarnaast is er impact vanuit het advies van de ‘commissie parameters’. Deze
commissie heeft namelijk een advies gegeven over de rentecurve waarmee
pensioenfondsen in de toekomst moeten rekenen. Deze rentecurve zal naar
verwachting verder verlaagd worden. Helaas zal dit leiden tot een verlaging van de
dekkingsgraad (DG) met enkele procentpunten.
De uitwerking van het pensioenstelsel moet dus nog plaatsvinden. Wel zijn de
randvoorwaarden in het pensioenakkoord opgenomen. De belangrijkste hiervan voor
onze pensioenkring zijn:
-

-

Er ontstaat eerder perspectief op indexatie omdat de drempel, dat er pas
vanaf 110% dekkingsgraad gedeeltelijk geïndexeerd mag worden, komt te
vervallen;
Bij eventuele korting wordt een dekkingsgraad van 100% als basis genomen
en dus niet langer een dekkingsgraad van 104,3 %;
Doordat de drempel van 110% komt vervallen en er eerder geïndexeerd kan
worden, zal er ook eerder sprake zijn van kortingen. Er zijn immers minder
buffers.

De verwachte positieve uitwerking van het pensioenakkoord zal voor een deel echter
weer teniet worden gedaan door verlaging van de dekkingsgraad als gevolg van het
advies van de commissie parameters. Onze hoop en die van alle andere
pensioenfondsen, is gevestigd op het gezond verstand van de politiek om dit advies
niet één op één over te nemen dan wel te kiezen voor een andere methodiek die
gunstiger uitvalt voor de dekkingsgraad.
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Het nieuwe pensioenakkoord heeft gevolgen voor de berekening van de premie.
Omdat wij een gesloten pensioenkring zijn waar geen premie meer instroomt, zijn
deze bepalingen voor onze kring niet van toepassing. Of de afschaffing van de
doorsneesystematiek voor gesloten fondsen nog zou moeten leiden tot enige vorm
van compensatie is op dit moment niet duidelijk. Omdat binnen onze gesloten kring
geen pensioenopbouw meer plaatsvindt gaan wij er vanuit dat dit voor onze
pensioenkring niet zal gaan gelden.
Concluderend, wij zouden mogen verwachten dat enige indexering onze kant op zal
gaan vallen. De heer Frankema, directeur van het Bestuursbureau van Stap, die
aanwezig was op onze laatste bestuursvergadering liet weten dat dit voor ons een
gunstige ontwikkeling is en dat bij de huidige DG, indexering in principe mogelijk is,
echter afhankelijk van de verdere uitwerking van de regelgeving.
BNPf en Pensioenkring Ballast Nedam Stap:
Kortgeleden hebben wij van BNPf in liquidatie onze definitieve Uniforme Pensioen
Overzicht 2019 (UPO) met datum 3 juni 2019 ontvangen. Het wachten is nog op de
informatie van Stap. Daarna kunnen wij controleren of de omzetting van BNPf naar
Stap correct is verlopen. Graag zelf reageren als een verschil geconstateerd wordt.
Voorlopig kan er een klein negatief verschil zitten in het bedrag voor het
nabestaandepensioen t.o.v. UPO 2018. Dit is reeds ontdekt en individueel
onderzoek loopt.
De website van BNPf is uit de lucht en alle informatie komt nu alleen nog van Stap.
De afwikkeling van de liquidatie van BNPf ligt op schema en ruim binnen de
begroting. Het uiteindelijk resterende liquidatiesaldo komt ten goede aan het vrije
vermogen van de pensioenkring Ballast Nedam.
Financiële positie:
-

actuele DG eind mei 108,4 % (eind dec 2018 105,7%);
beleids DG eind mei 109,6% (eind dec 2018 109,6%);
rendement dit jaar tot eind april 8,3%.

De ABTN (Actuarieel Bedrijfstechnische Nota) is opgenomen in de documentenlijst in
ons digitaal domein bij Stap, naast alle andere relevante documenten. Het is zeker de
moeite waard om daar kennis van te nemen.
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Het uitvoeringsreglement met de ‘exit bepaling’ en het ‘Jaarplan’ zijn overigens de
enige vertrouwelijke documenten die niet in de documentenlijst voorkomen en
alleen beschikbaar zijn voor leden van ons BO (Belanghebbendenorgaan).
Afgescheiden vermogen bij een Algemeen Pensioenfonds (APF), hoe is dit
geregeld ? (was een vraag op de laatste ALV):
-

Bij Stap wordt voor elke pensioenregeling die zij uitvoert een (apart)
afgescheiden vermogen aangehouden. Toezicht door de Staporganisatie en
het BO. Dit afgescheiden vermogen wordt aangewend voor een tweetal
doeleinden:
o Enerzijds gaat het om kosten die verband houden met de uitvoering
van de pensioenregeling. Hierbij te denken aan uitgaven zoals beheeren bewaarkosten, kosten uit hoofde van bijv. aandelen of
obligatietransacties en kosten die verband houden met de
uitbesteding van administratie- en beleggingswerkzaamheden. Deze
kosten worden dus betaald uit het afgescheiden vermogen.
o Anderzijds is het afgescheiden vermogen bestemd voor het uitkeren
van pensioenen aan deelnemers van voorheen Ballast Nedam
.Pensioenfonds.

Dit alles, in goed juridische taal, staat vermeld in de statuten van Stap in artikel
4 lid 6. Tevens verwijzend naar de artikelen 123 lid 5 en artikel 129 van de
Pensioenwet.
Verenigingszaken VP BN:
In de laatste bestuursvergadering was de heer Gerard Frankema, directeur van het
Bestuursbureau van Stap aanwezig voor kennismaking en het geven van een
toelichting op het functioneren van Stap. Al onze vragen werden beantwoord en
afspraken werden gemaakt voor zijn bijdrage aan onze komende ALV.
De Lid verenigingen van de KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van
Gepensioneerden) en de NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van
Gepensioneerden) hebben definitief besloten tot een fusie. De nieuwe naam wordt
“Koepel Gepensioneerden“. De statuten en het huishoudelijk reglement zullen in het
komend half jaar worden vastgesteld. De VP BN is lid van de KNVG .

3
Postadres: Secretariaat VP BN, p/a Hendrikkehofstraat 19, 6002 CZ Weert
Penningmeester: penningmeester@vvp-bnpf.nl
Secretariaat : secretariaat@vvp-bnpf.nl
Bankrekening: ABN AMRO t.a.v. VvP-BNPf: NL 98 ABNA 0558 8404 34
KvK registratie nr. 55390544

VP BN

Vereniging van Pensioengerechtigden van Ballast Nedam

De Algemene Leden Vergadering (ALV) zal worden gehouden op 9 oktober 2019 in
de grote zaal van het Kerkcentrum ‘Openhof’, adres: Kerkweg 60 in Maarssen
(zelfde locatie als de voorgaande jaren). Aanvang 13.00u, (inloop vanaf 12.30u) na
afloop (ca 16.00u) een drankje en een bitterbal.
Gaarne een reservering plaatsen in uw agenda.
Details volgen in september met de uitnodiging incl. de bijlagen. De verenigingszaken
zullen voor de pauze worden behandeld, erna is er ruimte voor de presentaties van:
-

Pensioenkring Ballast Nedam; door de heer Gerard Frankema, directeur
bestuursbureau Stap;
Belanghebbendenorgaan (BO); door mevrouw Norma van den Berg, BO lid
namens de gepensioneerden.

Indien u geen betalingsmachtiging heeft afgegeven of u heeft voor 2019 nog niet
betaald, dan verzoekt onze penningmeester u beleefd uw contributie van € 10,- in de
komende weken te voldoen. Bankrekening; ABN AMRO t.a.v. VvP-BNPf: NL 98 ABNA
0558 8404 34.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via : penningmeester@vvp-bnpf.nl of per brief
aan secretariaat VP BN adres: Hendrikkehofstraat 19, 6002 CZ, Weert
Als laatste een oproep aan allen met e-mail mogelijkheden die de mailing nog per
post krijgen, het verzoek ons uw e-mail door te geven aan: penningmeester@vvpbnpf.nl. Dit bespaart ons geld en veel moeite. Bij voorbaat onze dank.
Dan rest ons u allen nog een prettige en een zonnige zomer te wensen.

Namens het bestuur van VP BN:
Voorzitter:

Secretaris:

Jan van der Laan

Michael Heitman
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