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 Nieuwsbrief nummer 33      27 juli 2021 

Beste Leden,  

Algemeen. 

De coronamaatregelen zijn er helaas nog steeds, zij het dat wij reeds enige 
versoepelingen hebben mogen ondervinden. Het gaat echter wel met horten en 
stoten. Nu maar hopen dat met het voltooien van het vaccinatieprogramma het 
normale leven weer terug kan komen. Wij als ouderen hebben met onze vaccinaties 
nu voldoende bescherming kunnen opbouwen en dat geeft wat ons betreft een goed 
gevoel.  

Wij denken nog steeds positief, en gaan er van uit dat wij op 13 oktober onze 
Algemene Vergadering in Maarssen kunnen houden en elkaar daar weer kunnen 
ontmoeten. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Hou de datum wel 
vrij in uw agenda. 

De financiële markten geven nog steeds een goed beeld, zij het dat door de 
oplopende marktrente de obligaties enigszins in waarde zijn gedaald en daarmee is 
het totale rendement nadelig beïnvloed. De zakelijke waarden blijven echter op peil. 
Vanwege de lichte stijging van de marktrente zijn de pensioenverplichtingen 
merkbaar verminderd en daardoor zijn de dekkingsgraden toch gestegen.  

Uitwerking van het pensioenakkoord, hoe staan wij ervoor. 

Sinds de vorige nieuwsbrief zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Het 
verwerken van de reacties op de consultatieronde van het wetsvoorstel door het 
kabinet heeft een vertraging van een jaar veroorzaakt. De verwachting is dat begin 
volgend jaar het aangepaste wetsvoorstel naar de 2e kamer kan gaan met een 
verdere verwachting dat de invoering van de wet, inclusief lagere wet- en 
regelgeving, in 2023 kan plaatsvinden. Vanaf 2024 kan implementatie ervan volgen 
met een uitloop naar eind 2027. 

De voor ons interessante Transitie-FTK (financiële toetsingskader), waarbij tijdelijk de 
rekenrente en de regelgeving positief veranderen en de kans op indexatie daarmee 
substantieel wordt vergroot, verschuift helaas ook in tijd. Mogelijk kan hierop de 2e 
kamer een uitzondering maken. Een en ander hangt af van de door ons voorgestane 
aanpassing waarbij ook Gesloten Pensioen Fondsen een keuze kunnen maken voor 
het NPC (Nieuw Pensioen Contract). Op zijn vroegst kunnen we in oktober iets 
daarover verwachten. 
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Voor de acties van de Koepel Gepensioneerden verwijzen wij graag naar hun 
nieuwsbrief nr 8 van 12 februari 2021 en onze vorige nieuwsbrief nr 32.  

Op onze laatste bestuursvergadering zijn wij door de heer Gerard Frankema 
(directeur Stap) goed bijgepraat over hun voorbereidingen met betrekking tot het 
Nieuw Pensioen Contract. Voordat definitief een keuze wordt gemaakt, zal de lagere 
wet- en regelgeving bekend moeten zijn en de noodzakelijke vergelijkingen 
uitgevoerd en besproken moeten zijn. Op dit moment heeft het geen zin om hier in 
detail op in te gaan.  

 

Procedure tegen de Nederlandse Staat door Stichting Pensioenbehoud en KBO.  

Als aangekondigd en in lijn met de prioriteiten als aangegeven in onze voorgaande 
nieuwsbrief, heeft het bestuur besloten geen verdere financiële ondersteuning te 
verstrekken. Wij blijven wel geïnteresseerd in hun nieuwsbrief en zullen die, 
afhankelijk van de relevantie van de inhoud, op onze website plaatsen.    

Pensioenkring (PK) Ballast Nedam.  

Zoals u wellicht heeft gelezen op de website van onze Pensioen Kring is het 
jaarverslag 2020 digitaal beschikbaar. Vragen kunt u te zijner tijd stellen tijdens de 
jaarvergadering aan een vertegenwoordiger van Stap die dan aanwezig zal zijn. Ook 
kunt u vooraf uw vragen naar ons sturen zodat wij ze kunnen bundelen en vooraf 
kunnen doorsturen.  

Hier enige kerngegevens over 2020: 

- Deelnemers:  6645, waarvan 2547 gepensioneerden; 
- Pensioenvermogen: € 1.193.000 mln; 
- Uitkeringen:  €       32.615 mln; 
- Beleggingsmix:  Aandelen 35 % - Obligaties 50 % - Hypotheken 15 %; 
- Beleggingsrendement: 9,6 %;   
- De dalende marktrente van 0,7% naar 0,15% neutraliseert al het effect van het 

rendement door de enorme stijging van de verplichtingen; 
- Dekkingsgraad actueel: 109,4 %; 
- Dekkingsgraad beleid: 103,9 %; 
- Dekkingsgraad vereist: 115,2 %. 
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De dekkingsgraden (DG’en) in % per eind mei 2021 van onze PK in vergelijking met de 
voor ons drie belangrijke andere fondsen geven een duidelijke verbetering te zien ten 
opzichte van die van eind 2020 (beleids- DG is het gemiddelde van de actuele DG’en 
van de afgelopen 12 maanden en is de maatgevende DG  voor indexatie/korting): 

actueel beleid 

- PK Ballast Nedam    116,7  109,1 
- BpfBouw     118,8  110,8 
- PGB      112,2  102,3 
- ABP      102,6    93,0 

De mogelijkheid voor indexatie volgens de bestaande regelgeving, het huidige FTK, is 
met de stijging van de beleids DG naar 109,1% dichterbij gekomen. Met een beleids-
DG boven de 110 % op 31 december kan gedacht worden aan indexeren. We zullen u 
op de hoogte houden.  

Verenigingszaken;  

Inmiddels hebben wij de laatste bestuursvergadering weer fysiek kunnen houden en 
hopen dit vanaf nu te continueren.  

In de afgelopen maanden zijn wij erin geslaagd om twee nieuwe aspirant 
bestuursleden bereid te vinden om voor de komende jaren zitting te nemen in ons 
bestuur. Hierdoor kunnen wij statutair de noodzakelijke bestuurswisseling uitvoeren 
in lijn met de wensen van de aftredende bestuursleden.  

We hebben Theo Ruijter bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor de functie 
van penningmeester als opvolger van Frans Kiesewetter die dan zal terugtreden. 
Theo Ruijter (1952) is vanaf 1987 werkzaam in de financiële administratie bij Ballast 
Nedam, eerst in Saoedi-Arabië, later in Amstelveen en tot slot bij het Ballast Nedam- 
bedrijf Gebr. Van Leeuwen Harmelen BV. Hij is in 2018 met pensioen gegaan. Theo is 
getrouwd, heeft 2 kinderen en woont in Vleuten.  

Voorts hebben we Ben Grundlehner bereid gevonden zich kandidaat te stellen als 
algemeen bestuurslid, met de mogelijkheid/keuze om te zijner tijd de taak van 
voorzitter op zich te nemen. Ben Grundlehner (1946) is vanaf 1972 werkzaam in de 
techniek en in het management bij Ballast Nedam.  Eerst bij Liesbosch Beton en later 
bij Spanstaal in Nieuwegein/ Soest. Hij is in 2008 met pensioen gegaan. Ben is 
getrouwd, heeft 2 kinderen en woont nu in Geldrop.  
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Statutair zal Jan van der Laan per 13 oktober als voorzitter terugtreden en het 
voorzitterschap overdragen aan Michael Heitman thans secretaris/vicevoorzitter, die 
deze rol tijdelijk zal vervullen. Jan zal het komende jaar geen deel meer uitmaken van 
het bestuur maar heeft zich bereid gevonden nog enige ondersteunende diensten te 
verlenen.  

Ook Bert Groeneweg zal statutair aftreden, maar hij heeft zich, op ons verzoek, en 
met name gezien zijn kennis en ervaring op het vlak van ICT, bereid verklaard het 
bestuur bij die activiteiten te blijven ondersteunen. Hij zal overeenkomstig de 
statuten de ICT-commissie vormen.  

Hierdoor zal ons bestuur straks uit 5 leden bestaan, maar wel voorzien van de nodige 
ondersteuning. Dit is wat ons betreft alleszins voldoende om onze taken naar 
behoren te kunnen uitoefenen.      

Overeenkomstig de statuten kunt u zich overigens, als lid van onze vereniging, ook 
kandidaat stellen voor één van de vrijkomende bestuursfuncties, met in achtneming 
van de daarvoor geldende procedures. Als bestuur zien wij uw eventuele 
kandidaatstelling met belangstelling tegemoet.  

Nieuwe leden kunnen zich digitaal aanmelden bij de penningmeester of bij het 
secretariaat VP BN.  

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 onder vermelding contributie 2021.  

Als laatste, de oproep aan allen met e-mailmogelijkheden die de Nieuwsbrief nog per 
post ontvangen, om uw e-mailadres digitaal door te geven aan de penningmeester. 
Dit bespaart ons geld. Bij voorbaat dank.  

 

Namens het bestuur van VP BN, 

 

Voorzitter:      Secretaris/vicevoorzitter: 

Jan van der Laan     Michael Heitman 

                                                                                                                                                                                  


