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Voor u [¡gt een nieuwsbrief van Stichting Pensioenfonds
Heijmans N.V. (hierna het pensioenfonds). Met deze nieuwsbrief
wilten wij u op de hoogte stetten van de financiële positie en
andere ontwikketingen binnen het pensioenfonds. Mocht u
na het lezen ervan vragen hebben, bel dan met de afdeting
Pensioenen van Heijmans, te bereiken via
tetefoonnummer (0)73 543 58 52.

Sticht¡ng Pensioenfonds Hei¡mans N.V
voert de tot 1 januari 2013 qel.dende

Het bestuur van Stichting

Heijmans. dan is uw excedent-pensioenloezegging per die datum gewilzigd.

Pensioen fonds Heijmans N.V

De excedent-pensioenopbouw vi ndt

exceden t-pensioen regeLi nq va n

Heijmans N.V uit. Al's u op 1 januari
2013 een dienstverband had bij

vanaf l januari 2013 piaats bij Detla
Ltogd, De tot

n.¡j*a,.?
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januari 2013 opgebouwde

pensioenen zij n achtergebleven bi.l
pensioenfonds Hei.lmans. Zolang u
onafgebroken in dienst btijft bil
Heijmans, heeft u onder voorwaarden

Financiëte posit¡e
De dekkingsqraad

van het pensioen-

fonds bedraagt eind december - op
basis van voorLopige cijlers - 107,8o1o.
Deze dekkingsgraad is bepaaLd op
de eind 2014 van toepassing zijnde
reken regeLs.

jaarLilks recht op een verhoging van

waarde van de vastrentende beteggingen meebewoog met de waarde
van de pensioenverpLichtinqen. Ten
tweede het positieve rendement op de
aandetenbeteqgingen (toename met
€ 7,8 mLn,)

de in het pensioenfonds opgebouwde
aa

nspra ken,

Beide excedenl-regeti ngen vormen een

aanvutling op de basisregeling van het
bed

rijfslakpensioenfonds en gelden voor

mensen die meerverdienen dan het
maximum pensioengevend salaris in de
pensioenregeting van het bedrijfstak-

De linancieLe positie van het pensioen-

In de graliek op de voLgende pagina

londs heeft zich het algetopen jaar,
evenals in de voorgaandejaren,

ziel u de ontwikkeLing van de dekkingsgraad in 2014 Uit de grafiek valt op

griLLig onlwikkeLd, UiteindeLijk is de

te maken dat de dekkingsgraad van

dekkinqsgraad ten opzìchte van eind
2013 met 2,8% qesteqen, De waarden
van de pensioenverplichtingen en

het pensioenfonds votdoet aan het
minimaaL vereist eigen vermogen,
maar nog niet votdoet aan het vereist
eigen vermogen bie kader "Wat is...).

De overstap naar Della LLogd qel.dt niet
voor mensen die vóór 1 januari 2013 at

zeer sterk door de verdere daling van

Daarom moet het pensioenfonds in

Ats u vóór

de rente, De verpLichtinqen stegen
met € 28,5 mLn., de vastren[ende
beLeggingen met € 27,6 mLn, De
uiteindeL¡Jke posi[ieve ontwikkeIing
van de dekkingsgraad in 201 4 is te

een hersteLpLan aangeven

de vastrentende beLeggingen stegen

danken aan twee lactoren, Ten eers[e
de aldekking van het renLerisico
hie kader "Wat is...'), waardoor de

olen hoe

het verwacht in de toekomst weer over
voldoende middeLen te beschikken,

pensioen fonds.

met (vroeg)pensioen wa ren.
3 in het pensioenfonds premievrije pensioenopbouw had
1

lanuari

201

vanwege arbeidsongesch iktheid, da n
btrjft de opbouw van dit pensioen in het
pensioenfonds plaatsvinden zotang u

De regets over het vereist eigen

vermogen en het hersteLpLan zijn per
1 januari 2015 gewilzigd, Daarop gaan
wij verder in deze nieuwsbriel nader in,

arbeidsongeschikt bent.
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0ntwikketing dekkingsgraad
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verhouding tussen de waarde
van de belegginqen enerzijds en de pensioenverplichtingen anderzì1ds. De dekkingsgraad wordt uitgedrukt
in een percentage,
De dekkingsgraad is de
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Afdekken renterisico
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De dekkingsgraad is mede afhankelr1k van de hoogle van
de ren[e, ALs de rente Laag is, is de contante waarde van
de verptichtingen hoger, Het pensioenfonds moet dan
meer geLd reserveren, 0m het risico van een lage rente
op te vangen zorgt het pensioenfonds er met renteswaps
voor dat circa 659ô van de beteggingen van het fonds
meebeweegt met de ontwikkeling van de pensioen-
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Vereist eìgen vermogen

Geen nieuwe korting
oP pensioenen
De dekkingsgraad van het pensioenlonds aan het einde van

2014 iszodanig dat de pensioenen niet gekort hoeven [e worden.
De linanciële positie is niet zodanig dat de korting van 2%, die per

verplichtingen,

1

apriL

20'1

3 is doorgevoerd, ongedaan qemaakt kan worden.

Minimaat vere¡st eigen vermogen
Het minimumbedrag aan extra middeten dat een
pensioenfonds moet hebben, naast de middeten die
exact de aanwezige pensioenverpIichtingen dekken,

Dit bedraagt voor ons pensioenfonds
va n de pensioenverplich ti ngen.

40lo

He[ bedrag aan extra middelen dat een pensioenfonds
moet hebben, naast de middel.en die exact de aanwezige
pensioenverpLichlingen dekken, Deze extra mtdde[en
moeten voorkomen dat hel pensioenfonds binnen
een jaar minder middeLen heeft dan de waarde van
de pensioenverplichtinqen De hoogte van het vereist

eigen vermogen is per pensioenfonds verschiLtend en
grotendeels afhankeillk van de risico's dìe het Loopt met
de beteggingen. Voor pensioenfonds Heijmans bedraagt
het vereist eigen vermogen tot 2015 circa 870 van de
pensioenverptichtingen. Het vereisl eigen vermogen
wijzigt per l januari 2015 aLs gevoLg van nteuwe wel- en
1

luli

opgebouwd pensioen

van de waarde

Vereist eigen vermogen

regeLgeving. Voór

Geen verhoging

2015 zat het nieuwe vereisi eigen

vermogen bekend ziln

Als u tot en met 31 december 2013 heeft deelgenomen aan de
pensioenreqeLing van het pensioenlonds en u bent vanaldeze
datum ona[gebroken werkzaam geweest voor Heilmans, dan
heelt u onder voorwaarden recht op een verhoging van uw opgebouwd pensioen. Dit noemen wij een toeslag,
De toestag rs gelijk aan het percentage van de Loonsti)gtng op
qrond van de CAO voor de Bouwnijverheid over het voorgaande
kaLenderjaaç met een maximum van 4o/0. He[ bestuur beslist evenweL jaarLijks in hoeverre de opgebouwde pensioenaanspraken
worden aa ngepast, Voor deze voorwaa rdeLij ke toesLa gverten i ng
heeft het pensioenfonds geen reserve gevormd, De kosten van
de toeslagverlening worden betaaLd door Heijmans N,V

wordt toegekend totdat u met pensioen gaat of,
indìen dat eerder is, totdat u uit dienst treedt bij Heiimans.
De toesLag

ln 2014 zijn er geen cao-verhogingen in de Bouwnijverheid
qeweest, Dit betekent dat uw opgebouwde pensioen per 1 januari
201

5 niet wordt verhoogd,

Gepensioneerden en voormaLige werknemers van Heijmans die
pensioen in het pensioenlonds hebben opgebouwd, hebben op
grond van het pensioenregLement geen rechl op toeslagen.

Financiële opzet
pens¡oen fo ndse n
0p 1 januari 20152t1n nieuwe regeLs voor de financiëLe opzet
van pensioenlondsen in werking getreden, Dit heet het nieuwe

lreflrnans

rI

linanciëLe toetsingskader (nFTK. Met deze nieuwe regets

é
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probeert de overheid onder meer de ingetegde pensioenmid-

Wat doet het pensioenfonds?

deLen evenwichtiger over de jonqe(re) en oude(re) generaties
te verdeLen en meer lransparantie over pensioenen te qeven.

beteidsdekkingsgraad

0p basis van deze nieuwe regeLs zaL het pensioenlonds het beLeid
op bepaalde gebieden opnieuw vaststelLen, Voor ons pensioenfonds gaat het dan vooral om het beLeggingsbeLeid en het vooral
vastleqqen van en communiceren over de wijze waarop hel
pensioenfonds omgaat met financieLe mee- en tegenvatlers, Ook

Vanal 2015 baseert het pensioenfonds het financiëLe beleid

zaI de overeenkomst tussen het pensioenfonds en de werkgever

op de beLeidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddeLde van de dekkrngsgraden van de 12 laatste maanden, Door deze middeLinq

onder meer als gevolg van nìeuwe wetqeving aangepast worden,

schommelt de dekkingsqraad minder, waardoor de linanciëLe

Komende periode zaI het bestuur deze nieuwe regetgeving
rmpLementeren, Vóór 1 luLi 2015 wiI het pensioenlonds in kaart
hebben gebracht hoe groot het reservetekort is op basis van
de nieuwe reqe[s. Vervotgens zaL het pensioenfonds moeten

lntroductie van een meer stabiete

positie stabieLer btijft.

Hogere buffers, in het voordeet van jongeren
De benodigde buflers om linanciëte tegenvatlers te ondervangen
worden hoger,Tot 2015 werd een bulfervan circa 8%voorons
pensioenlonds voLdoende geacht om le voorkomen dat het

pensioenlonds een te Lage dekkingsgraad krijgt, Onder de nieuwe
wetgeving zaL deze buller wat hoger moe[en zijn, Dit gebeurt om
zoveeL moqetijk te waarborgen dat ook voor de jongste generaties
nog pensioen uitgekeerd kan worden, De precieze hoogte van de
buller zal in de eerste hetlt van 2015 bekend worden.
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aantonen dat het in staat is tijdiq het tekort ongedaan te maken.
Daarnaast is het bestuur in overleg met de werkgever om tol
een aanpassing van de overeenkomst te komen,

Overgang naar één
vermogensbeheerder
Hel bestuur voert vanal 2014 een actiel beLeid om de uitvoeringskosten van het pensioenfonds te vertagen. Nadat het
bestuur eerder al, onder meer om deze reden, is overgestapt
naar een andeTe accountant en certilicerend actuaris, heeft
het in 2014 uitgebreid de mogeLijkheden tot besparing op de
vermogensbeheerkosten onderzocht, Omdat het onderbrengen
van heI vermogen bij één beheerder tot een verdere verlaging
van de uitvoeringskosten leìdt zijn vanal l oktober 2014 aLLe
beleggingen bij Robeco ondergebracht, Tot deze datum was het
vermogen verdeeld over Robeco en Kempen & Co.

frefmanr

ZoweL Kempen & Co aLs Robeco hebben in de eerste

hetlt van
2014 een ollerte uitgebracht voor het beheer van de geheLe
beleggingsporteleuille, De keuze is geva[[en op Robeco omdat

deze partij prijstechnisch beter scoorde. Daarnaast vond het

Nieuwe sgstemat¡ek herstetplan,
in het voordee[ van ouderen
De pensioenen worden gekort aLs er structurete financiëLe

prob[emen zijn, Hiervan is sprake aLs het pensioen[onds:
Langer dan vijf jaar niet voLdoet aan het minimaaLvereist eigen
vermogen (circa 104% voor ons pensioenfonds),

.

bestuur het verwachte beleggingsrendement en het daarmee
gepaard qaande risico bij Robeco beter passen bij het beLeid van
het pensioenlonds: bij Robeco is het verwachte rendement en
het bijbehorende risico wat hoger, HeI bestuur vindt het veran[woord om dit hogere risico te Lopen, aanqezien het op termijn,
wanneer de financiëLe positie van het pensioenfonds dit toeIaat,
de doorgevoerde korting van 2o/o ongedaan wiI maken.

Onder de oude wetgeving bedroeg deze herstettermijn 3 jaar;

. niet kan aantonen dat het - gegeven bepaaLde veronderste!
Lingen - binnen 10 jaar (leitelijk

in 2015 en 2016 binnen 12
jaar) weer kan voLdoen aan het vereist eigen
vermogen (1 08% onder oude welgeving en wat hoger onder de
nieuwe wetgeving;vóór 1 juti 2015 is voor ons pensioenlonds
duidelrlk wat de hoogte van het vereist eigen vermogen is op
basis van de nieuwe regeLgeving),
respectieveLijk

Deze korti

n
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gsregeLs en de sta bieLere bel.eidsdekki ngsg raad

moeten de pensioenen van de oudere qeneraties beschermen
teqen pLotseLinge kor[ingen.
Meer transparantie wordt bereikt door een betere communicatie
richting aLLe beLanghebbenden, 0ok hiervoor is nieuwe wetgeving

in de maak.
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Wijziging fiscale wetgeving
Op l januari 2015 is de liscaLe pensioenwetgeving gewijzigd, De meest relevante
wijzigingen zijn een vertaqing van het maximaLe percentage aan pensioen dat je
jaarlijks mag opbouwen en maximering van hel saLaris waarover pensioenopbouw mag pLaatsvinden (€ 1 00.000). Eerder had de wetgever aL besloten om
de pensioenLeeltijd op 67 jaar le steLten.

Vanal 201 3 vindt aLLeen noq voor een kteine groep arbeidsongeschikten de
pensioenopbouw pLaats in het pensioenlonds. De pensioenopbouw over het
excedent saLaris is vanal2013 bij Detta LLogd onderqebracht, De wijzigingen
hebben daarom vooT ons pensioenlonds geen gevotgen, Dit betekent dat he[
pensioen dat u te zilner tijd van het pensioenfonds uitgekeerd krilgt, nog steeds
ingaat op de 65-jarige Leeltijd, Over de gevoLgen van de gewijzigde wetgeving
voor de pensioenopbouw bil Detta Ltogd en het bedrijlstakpensioenlonds bent
u door de werkgever resp. het bedrillstakpensioenlonds aI eerder geÏnlormeerd.
Voor een zeer beperkte groep heeft deze versoberìng wel gevoLgen gehad. Deze
groep is met een brielop de hoogte gestetd van de gevoLgen voor hun pensioen

Meer informatie
Voor vragen over de inhoud van de
nieuwsbrief of de pensioen regeting
kunt u terecht bij:

Heijmans N.V

Afdeting Pensioenen
Postbus 2

5240 BB Rosmaten
ïetefoon: (0)73 543 58 52

Voor vragen over de administratie van
de pensioenen of de pensioenuitkeringen

kunt u terecht bij:
Sgntrus Achmea Pensioenen
Postbus 901 70

SAMENSTELLING BESTUUR

5000 LM Titburg

Benoemd door de werkgever:
. Herman van 0ostrom, voorzitter
. George Raessens, p[aatsvervangend voorzitter

Tetefoon: (0)13 462 11 94
E-mait: pensioenfondshei.jmans@achmea.nt

.

Vacature

o

Cotofon

Gekozen door de gewezen deelnemers A:

.

Maarten van Duijn, secretaris

. Job Telling

ïekst: Heijmans

N.V., afdeting Pensioenen
Eindredactie: Het bestuur van Stichting
Pensroenfonds Heijmans N.V

Gekozen door de gepensioneerden:

.

Huib de Jonge, pLaatsvervangend secretaris

'"

Deze vacature ¡s ontstaan omdat Gijs Schoonderbeek het bestuur

heeft verlaten. De werkgever zal op korte termìjn een nieuw
bestu

u

rsLid voo rd ra gen.

SAMENSTELLI NG VERANTWOORDINGSORGAAN

ln het pensioenregtement vindt u de
voorwaarden van de pensioenopbouw en
de rechten die u aan het deelnemerschap
in de pensioenregeting kunt onttenen.
Deze nieuwsbrief is een verhelderende
samenvatting, waaraan geen rechten
ontleend kunnen worden.

Benoemd door de werkgever:

.

Ben van Weesep

Benoemd door de gewezen deelnemers A:

. Gerrit Kerkhof
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Benoemd door en uit de gepensioneerden:

.

Cees Bo[
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