Verkort jaarverslag Pensioenkring Ballast Nedam
Inleiding
Per 1 januari 2019 zijn de pensioenaanspraken en het vermogen van de voormalige Stichting
Pensioenfonds Ballast Nedam overgedragen aan Stap Pensioenkring Ballast Nedam door middel van een
collectieve waardeoverdracht. De afronding van de implementatie van Pensioenkring Ballast Nedam
vond plaats in het tweede kwartaal van 2019.
Stap is een algemeen pensioenfonds zoals bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet. Stap is een stichting
zonder winstoogmerk en voert meerdere pensioenregelingen uit in meerdere Collectiviteitkringen. De
Collectiviteitkringen hebben een afgescheiden vermogen en een eigen financiële opzet. Binnen Stap
worden Collectiviteitkringen Pensioenkringen genoemd. Voor elke pensioenkring wordt een jaarverslag
opgesteld met een eigen financiële opstelling. Wilt u het gehele jaarverslag lezen bezoek dan de website
van Pensioenkring Ballast Nedam: www.stappensioen.nl/login. Ook treft u hier de actuele
dekkingsgraad van uw Pensioenkring. U kunt inloggen met uw eigen DigiD.
Medezeggenschap
Elke pensioenkring heeft een eigen Belanghebbendenorgaan. Het Belanghebbendenorgaan van
Pensioenkring Ballast Nedam vertegenwoordigt de belanghebbenden van de Pensioenkring. Het
Belanghebbendenorgaan heeft (bovenwettelijke) advies- en goedkeuringsrechten. Bij aanvang van de
Pensioenkring heeft het Belanghebbendenorgaan goedkeuring verleend aan onder andere het
strategisch beleggingsbeleid en het toeslagbeleid van de Pensioenkring.
In de onderstaande tabel zijn samenstelling en de zittingstermijnen van het Belanghebbendenorgaan
van Pensioenkring Ballast Nedam opgenomen.
Naam lid Belanghebbendenorgaan
Dick Vis (1969), voorzitter
namens de gewezen deelnemers
Frank Poorthuis (1962), lid
namens de gewezen deelnemers
Teun de Jong (1954), lid
namens de gewezen deelnemers
Otbert de Jong (1962), lid
namens de gewezen deelnemers
Arjen de Geus (1951), lid
namens de pensioengerechtigden
Norma van den Berg (1959), lid
namens de pensioengerechtigden
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Het verslag van het Belanghebbendenorgaan over 2019 is opgenomen in het jaarverslag van
Pensioenkring Ballast Nedam.
Financiële positie Pensioenkring Ballast Nedam
De dekkingsgraad van Pensioenkring Ballast Nedam bedroeg eind 2019: 109,4%. De dekkingsgraad is
in 2019 gestegen met 2,6%-punt. De stijging van de dekkingsgraad is voornamelijk veroorzaakt door
de positieve beleggingsrendementen.

Strategische Beleggingsportefeuille
Bij de toetreding tot Pensioenkring Ballast Nedam is het strategische beleggingsbeleid niet gewijzigd.
Dit geldt ook voor het beleid ten aanzien van de
valuta- en renteafdekking. Er wordt voor circa 65%
belegd in vastrentende waarden en voor 35% in
aandelen. In de tabel is de strategische
beleggingsmix 2019 weergegeven.
Eind 2019 heeft het Belanghebbendenorgaan in
het kader van het Beleggingsplan 2020
goedkeuring gegeven aan een verdere
optimalisatie van de beleggingsportefeuille door
verlaging van de valuta-afdekking en de omzetting
van Franse staatsobligaties naar hypotheken.
Deze omzetting wordt in de loop van 2020 geëffectueerd.
Beleggingsrendement 2019
In 2019 was het beleggingsrendement positief.
Het beleggingsrendement over 2019 bedroeg
16%.
De rendementen op alle beleggingscategorieën
waren in 2019 positief. Ook was het rendement in
2019 hoger dan de zogeheten benchmark (circa
0,2%).
In de tabel worden de verschillende rendementen
weergegeven. Het rendement op overlay (valuta
en rentederivaten) was in 2019 beperkt.

Kerngegevens Pensioenkring Ballast Nedam
Eind 2019 1)
Aantallen Deelnemers
Actieven en arbeidsongeschikten
Slapers
Gepensioneerden
Totaal
Dekkingsgraad
Beleidsdekkingsgraad
Actuele Dekkingsgraad
Minimaal vereiste dekkingsgraad
Vereiste dekkingsgraad
Financiële positie (in € 1.000)
Pensioenvermogen
Technische voorzieningen risico Pensioenkring
Herverzekeringsdeel technische voorzieningen
Eigen vermogen
Minimaal vereist eigen vermogen
Vereist eigen vermogen
Uitkeringen (in € 1.000)
Toeslagen
Deelnemers
Gewezen deelnemers en pensioengerechtigden
Niet toegekende toeslagen deelnemers
(cumulatief)
Niet toegekende toeslagen gewezen
deelnemers en pensioengerechtigden
(cumulatief)
Beleggingsrendement
Per jaar
Kostenratio’s
Pensioenuitvoeringskosten
Vermogensbeheerkosten
Transactiekosten
Gemiddelde duration (in jaren)
Actieve Deelnemers
Gewezen Deelnemers
Pensioengerechtigden
Totaal gemiddelde duration
Gemiddelde rekenrente
1)
2)

34
4.204
2.495
6.733

108,0%
109,4%
104,0%
116,4%
1.125.366
1.025.535
2.983
96.848
41.169
169.050
31.693

0,0%
0,0%
32,85%2)
36,71%

16,0%
0,09%
0,13%
0,02%
19,0
23,9
10,2
17,1
0,68%

Voor de vergelijkende cijfers over boekjaar 2018 verwijzen wij naar het jaarverslag van de
voormalige Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam op onze website.
De niet toegekende toeslagen hebben betrekking op de cumulatieve stand vanaf 1 juli 2006.

