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Beste Leden,
Algemeen.
Het jaar is alweer een paar maanden oud, maar nog steeds bepalen de
coronamaatregelen ons leven. Gelukkig gloort er, met de komst en de
uitvoering van het vaccinatieprogramma, licht aan de horizon en mogen
we verwachten dat over een paar maanden het leven weer enigszins
normaal kan worden opgepakt. Wij kijken er naar uit!
De financiële markten laten nog steeds gunstige ontwikkelingen zien, en
het is te verwachten dat de wereldwijde zakelijke waarden nog steeds de
belangrijkste pijlers blijven voor ons noodzakelijk rendement, ondanks de
recente minimale stijging van de marktrente. Algemeen wordt verwacht
dat de lange rente laag zal blijven. Daarmee blijft het nagenoeg
onmogelijk voor de meerderheid van de pensioenfondsen om, met het
huidige rigide pensioenstelsel, tot indexatie te komen en dit geldt ook
voor onze pensioenkring. Daarnaast stijgen voor de actieve
pensioenfondsen de pensioenpremies tot onbetaalbare hoogte, dan wel
worden de premies kunstmatig laag gehouden ten koste van het
algemene pensioenvermogen.
De wetgever (de huidige politiek) zal zich vastbijten in de ingeslagen weg
van het pensioenakkoord als de oplossing voor de problemen, of er
moeten verrassende ontwikkelingen plaatsvinden bij de komende
kabinetsformatie.
Hoe staan wij ervoor met de uitwerking van het pensioenakkoord.
Recentelijk heeft de Koepel Gepensioneerden (KG) haar commentaar
gegeven op het wetsvoorstel en het bijbehorende memorandum van
toelichting dat rond de jaarwisseling door minister Koolmees is
uitgebracht. De belangrijkste verbeterpunten in het commentaar van de
KG voor ons, als gesloten pensioenfonds, zijn:
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- De gesloten pensioenfondsen dienen ook de keuzemogelijkheid te
krijgen om over te stappen naar het nieuwe pensioenstelsel met
voor hen een toegespitste eenvoudige regelgeving. Het blijkt dat
die mogelijkheid ontbreekt in het wetsvoorstel en dat de gesloten
fondsen verplicht worden gesteld in het huidige pensioenstelsel te
blijven. (NB: die keuzemogelijkheid wordt door ons, het BO en Stap
als een noodzakelijke verbetering gezien);
- Een gelijkwaardige rol voor de gepensioneerdenorganisaties;
- Geen verdere negatieve aanpassingen van de UFR (“lange rente”)
in de transitieperiode waardoor de dekkingsgraad (DG) negatief
wordt beïnvloed, maar anticiperen op de methodiek van het
nieuwe stelsel, waardoor de dekkingsgraad zal stijgen en indexatie
op korte termijn mogelijk wordt gemaakt;
- Gebruik een aangepaste hogere rekenrente. Omzetting van de
bestaande aanspraken/rechten naar het persoonlijk aandeel in het
pensioenvermogen (het invaren) op basis van de huidige
rekenrente is namelijk onevenwichtig en voor oudere deelnemers
en gepensioneerden onaanvaardbaar. Daarom wordt de wetgever
verzocht tot het instellen van een onafhankelijke Commissie
Evenwicht die moet gaan onderzoeken en vaststellen welke
elementen maatgevend zijn voor een evenwichtig invaren.
Inmiddels werd dit voorstel, tijdens het recente politieke
pensioendebat, door de politieke partijen omarmd;
- Het nieuwe stelsel dient koopkrachtherstel voor alle
gepensioneerden mogelijk te maken en niet alleen gericht te zijn
op het handhaven van het nominale pensioen. Tevens dient het
stelsel meer rekening te houden met de behoefte bij de
gepensioneerden voor individuele risicocapaciteitswensen.
Voor het volledige overzicht van de verbeterpunten van de KG zie
Nieuwsbrief nr. 8 van de Koepel d.d. 12 februari 2021 die u terug kunt
vinden onder het kopje Nieuws op onze website.
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Procedure tegen de Nederlandse Staat;
Stichting Pensioenbehoud en KBO gaan in hoger beroep tegen de
uitspraak van de Rechtbank in Den Haag. Wij verwachten dat het een
lange weg zal worden (met kosten voor de eisers) voordat een definitieve
en beslissende uitspraak gedaan zal worden. De kans dat wij er als
gesloten fonds überhaupt iets aan zullen hebben is naar onze mening
zeer gering. Als wij het steunen, is het om de aandacht voor de positie
van de gepensioneerden bij het uitwerken van het pensioenakkoord te
doen. Wij zullen ons beraden.
Pensioenkring Ballast Nedam.
De dekkingsgraden (DG’en) in % per eind februari 2021 van onze
pensioenkring in vergelijking met de voor ons drie belangrijke andere
fondsen:

-
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Het effect van de aanpassing van de UFR (Ultimate Forward Rate, effect
“lange rente”) zal dit jaar onze beide dekkingsgraden met circa 1,5 %
negatief beïnvloeden.
Uit de komende ALM (Asset Liability Management) studie zal blijken of
aanpassingen in de beleggingsportefeuille wenselijk, dan wel mogelijk
zijn, teneinde binnen het huidig risicobudget van 16,4 % (gelijk aan het
vereist eigen vermogen VEV), dat is vastgesteld bij het
herstelprogramma, een beter rendement verwachtingsprofiel mogelijk te
maken.

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

Website: https://www.vvp-bnpf.nl/
Secretaris: secretariaat@vvp-bnpf.nl
KvK registratie nr. 55390544

VP BN

Vereniging van Pensioengerechtigden van Ballast Nedam

Of indexeren volgend jaar mogelijk is hangt af van de volgende
aannames:
- De snelheid waarmee de uitwerking van het pensioenakkoord zal
plaatsvinden;
- Zijn alle studies met afwegingen door Stap en onze pensioenkring
gedaan;
- Is het besluit tot invaren in het nieuwe stelsel genomen. Aan de
hand van de transitie FTK (financiële toetsing kader) zou in dat
geval indexeren mogelijk kunnen zijn.
Verenigingszaken;
Begin dit jaar ontvingen wij het trieste bericht dat onze oud-collega en
oud-bestuurslid van het Ballast Nedam Pensioenfonds Wim Hubeek op 9
februari 2021 op 78-jarige leeftijd is overleden. Wim heeft jarenlang onze
belangen in het fonds behartigd en heeft een belangrijke bijdrage
geleverd aan de transitiekeuze van ons pensioenfonds. Hij was een vaste
en zeer gewaardeerde deelnemer bij onze bestuursvergaderingen.
Inmiddels hebben we besloten voorlopig onze bestuursvergaderingen
digitaal te laten plaatsvinden, maar kijken uit naar de fysieke
vergadertoekomst. In dat kader kan u alvast noteren dat onze
jaarvergadering voorlopig is gepland op 13 oktober a.s.
In de afgelopen periode heeft een eerste overleg plaatsgevonden met de
COR van Ballast Nedam. Het ging in eerste instantie met name om de
uitwisseling van gedachten en wederzijdse informatie. Onder andere is
benadrukt dat 60-plussers met een aanspraak bij onze pensioenkring,
volledig lid kunnen worden van onze vereniging.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via: penninigmeester@vvp-bnpf.nl
of per brief aan het secretariaat VP BN, adres Hendrikkehofstraat 19,
6002 CZ Weert.
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Leden die geen incassomachtiging hebben afgegeven en hun contributie
voor dit jaar nog niet hebben betaald worden vriendelijk verzocht de
contributie van €10,- alsnog over te maken (ABN AMRO t.a.v. VvP-BNPF
NL 98 ABNA 0558 8404 34 / contributie 2021).
Als laatste, een oproep aan allen met e-mailmogelijkheden en die de
Nieuwsbrief nog per post ontvangen, het verzoek om uw e-mailadres
door te geven aan: penningmeester@vvp-bnpf.nl Dit bespaart ons geld
en veel moeite. Bij voorbaat dank.

Namens het bestuur van VP BN,

Voorzitter:

Secretaris:

Jan van der Laan

Michael Heitman
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