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HEIJMANS
PENSIOEN FON DS

Nieuwsbrief, mei 2016

Stichting Pensioenfonds
Heijmans

N.V.

Voorwoord
Voor u ligt een nieuwsbrief van Stichting Pensioenfonds Heijmans N.V.
(hierna het pensioenfondd. Met deze nieuwsbrief witten wij u op de
hoogte stetten van de financiëte positie en andere ontwikkelingen
binnen het pensioenfonds. Het betangrijkste nieuws voor uw eigen
pensioenopbouw:

.
.

Geen nieuwe korting op pensioen.
Toestag van 2,5% op uw opgebouwd pensioen ats aan 3 voorwaarden
is votdaan:

- U was deetnemer aan de pensioenregeting

van het pensioenfonds

op 31 december 2012.

- U heeft sinds deze datum een ononderbroken dienstverband.
- U heeft atleen recht op deze toestag zotang u niet met pensioen
bent of uit dienst bent getreden bij Heijmans.

ln de nieuwsbrief leest u de detaits en de achtergronden hierover, ptus
nog meer nieuws over pensioenfonds Heijmans. Mocht u na het lezen
ervan vragen hebben, bel dan met de
afdeling Pensioenen van Heijmans, te bereiken
via tetefoonnummer 06 25 65 29 82.

OVER PENSIOEN FON DS
H EIJ MANS
St¡chting Pensioenfonds Heijmans N.V
voert de exceden t-pensioen regeLing va n

Heijmans N.V uit, die tot 1 januari 2013
van kracht was. Als u op 1 januari 201 3
een dienstverband had bi1 Heijmans,

dan is uw excedent-pensioentoezegging
per die dalum gewilzigd. De excedentpensioenopbouw vindt vanaf 1 januarì
2013 pLaats bij Detta LLogd, De tot
1

januari 2013 opgebouwde pensioenen

zijn achtergebteven bij pensioenfonds
Hei.¡mans. Zotang u onafgebroken in

dienst btijlt bil Hei.¡mans, heeft u laarLijks
recht op een verhoging van de in hel
pensioenfonds opgebouwde

aa

nspraken.

Hierdoor houdt uw opgebouwde pensioen gedurende uw dienslverband zoveel

mogetijk zijn waarde,
Bovengenoemde exceden t-regeti ngen

Het bestuur van Stichting

vormen een aanvutting op de basisregeIing van het bedrijlstakpensioenlonds

Pensioen fonds Heij mans N.V.

n.[*a,H

en gelden voor mensen die meer verdie-

nen dan he[ maximum pensioengevend
sataris in de pensioenreqeting van het
bed

Financië[e positie
nog steeds niet voldoende
De beteidsdekkingsgraad (zie verderop voor uitteg) bedraagt eind 2015
103,5% De dekkingsgraad is het vermogen van het pensioenfonds
gedeetd door de verptichlingen van het pensioenlonds (zie kader

voor uitLeg). Ten opzichte van begin 2015 is de beLeidsdekkingsgraad
gedaatd van 107 B% naar 103 5%. Deze da[ing is met name het gevolg
van gewijzigde regetgeving over de wijze van berekeninq van de rente
waarmee de verpLichtingen vastgestetd worden, ALs eerste wordt vanaf
1 januari 2015 de ren[e waarmee de verptichtingen zijn vaslgesteLd
niet meer bepaaLd op basis van de gemidde[de renle van de [aatsle drie

rijlsta kpensioe

n

fonds,

De overstap naar Detta LLogd geLdt niet

voor mensen die vóór 1 januari 201 3 at
met (vroeg)pensioen wa ren,
Al.s u vóór

1

januari 2013 rn het pensi-

oen fonds prem ievrije pensioenopbouw

had vanwege arbeidsongeschiktheid,

dan bl'ijlt de opbouw van dit pensioen in
het pensioenfonds ptaatsvinden zo[ang
u arbeidsongeschikt bent.

maanden, maar op basis van de rente aan het einde van de
maand. Deze wijziging heeft de pensioenverptichtingen
met ruìm € B mLn. doen sti.1gen. De Nedertandsche Bank
(DNB) heeft verder in luti 2015 de ren[e waarmee de
pensioenverplichtingen worden vastgestetd naar beneden
aangepast. Deze aanpassing heeft een e[fect van circa
€ 3,6 mIn. gehad. ALs Laatste heelt het bestuur eind 2015
de voorziening pensioenverptichtingen verhoogd met € 0,8
mLn, als gevotg van de toegenomen Levenskansen van de
deeLnemers.
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van de beteggingen is algetopen laar weliswaar
ook toegenomen, maar aanzientilk minder (+ € 1 3 mLn.) De
toename van het belegd vermogen was dus niet votdoende
om de stijging van de verptichlingen te compenseren, met
aLs gevolg dat de dekkingsgraad is gedaaLd.
De waarde

WAT

IS...

Momentdekkingsgraad
De momentdekkingsqraad is de verhouding tussen de
waarde van de beleggingen enerzijds en de pensioenverplich[ingen anderzi.¡ds aan het einde van een maand
De momentdekkingsgraad wordt uitgedrukt in een
percen ta9e,
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Momentdekkingsgrôad
vefeist e¡gen vefmogen
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Beteidsdekk¡ngs9râàd

Uit de grafiek vatt op te maken dat het vereist eìgen
vermogen kie kader voor uitLeg) begin 2015 flink is
gestegen. Deze stilging is het gevotg van nieuwe financiël'e toetsingsregets die zijn ingevoerd, De benodigde
buffers om financiëLe [egenvatters op te vangen zijn hoger
geworden. Tot 2015 werd een buller van circa B% voor
ons pensioenfonds votdoende geacht om te voorkomen
dat heI pensioenfonds een te Lage dekkingsgraad krijgt.
Begin 2015 bedroeg deze buffer ats gevoLg van de nieuwe
financië[e [oe[singsregels 13 4%. ln de Loop van 2015 ziln
de risico's in de beLeggingsporteleui[e a[genomen, Dit is
geschied door bi.lvoorbeeld Spaanse en llatiaanse obtiqatie[eningen te verkopen en Duitse obLigatieteningen aan te
kopen. Hierdoor bedraagt de buffer eind 2015 nog 9,8%

lntroductie beleidsdekkingsgraad teidt tot meer

Beteidsdekkingsgraad

stabiete dekkingsgraad

Dit is het gemiddelde van de laatste 12 momentdekkrngsgraden, De beleidsdekkingsgraad wordt uitgedrukt in
een percentage.

Met ingang van 2015 beoordeelt de wetgever de financiele

MinimaaI vereist eigen vermogen
minimale bulfer die een pensioenlonds moet hebben,
naast de middelen die exact de aanwezige pensioenverpilchtingen dekken. Dit bedraagt voor ons pensioenfonds Aok van de waarde van de pensioenverplichtingen,
De

Vereist eigen vermogen
De buffer die een pensioenfonds moet hebben, naast de

positie van het pensioenlonds op basis van de beteidsdekkingsgraad. De beLeidsdekkingsqraad is het qemiddetde
van de Laats[e twaaLf dekkingsgraden aan het einde van
iedere maand. Door deze middeLing vertoont de dekkingsgraad een minder grittig verloop. Uit bovenslaande grafiek
btilkt de [oegenomen stabititeit van de dekkingsgraad;
zoweI de be|.eidsdekki n gsgraad ats de dekki n gsg raad
aan het einde van de maand (de zogenaamde momentdekkingsgraad) ìs hierin opgenomen,0ndanks he[ meer
stabiete vertoop van de beteidsdekkingsgraad, btijkt uit de
grafiek dat de beteidsdekkingsgraad, net aLs de momentdekkìngsgraad, een daLende tendens ver[oont.

middelen die exact de aanwezige pensioenverpLichtingen
dekken, Deze extra middelen moeten voorkomen dat het
pensioenlonds binnen een jaar minder middeten heeft
dan de waarde van de pensioenverplichtingen, De hoogte van het vereist eigen vermogen is per pensioenfonds
verschiLlend en grotendeets alhankel.ijk van de risico's
die het Loopt met de beLeggingen,
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Geen nieuwe korting op
pensioenen
0m

te voldoen aan het vereisl eigen vermogen moet de

beleidsdekki n gsgraad ten m i nste 1 0 I,B% bed ra gen,
Het pensioenfonds heefl een beLeidsdekkingsgraad van
1 0 3,5% eind 2 015 en voLdoet d us n ieI aa n heI vereist eigen
vermogen, Er is dus sprake van een tekortsituatie. Om
deze reden heelt het bestuur eind maar[ een hers[etptan
moeten indienen bi.l DNB Met dit herstetpLan moet het
pensioenfonds aanlonen dat het binnen vijf "1aar voLdoet
aan een beteidsdekkingsgraad van 104o/o en dat het binnen
10 jaar een beLeidsdekkingsgraad bereikt van 109,8%
Uit het hers[eLpLan bLilkt dat het pensioenfonds in staat
is om op eigen krachI binnen de gesteLde [ermilnen te
voldoen aan deze eisen. Nìeuwe kortingen op pensioenen

zijn niet nodig op basis van de huidige si[ua[ie.
Gezien de [age dekkingsgraad is hel pensioen[onds

de toestagen treft u in hel pensioenregLement aan. Voor
deze toesLagvertening heefl het pensioen[onds geen
reserve gevormd. De kosten van de toestagverlening

worden betaatd door Heijmans N,V
U heeft atteen recht op deze toeslag zoLang u nieI met

pensioen bent ol uit dienst bent getreden bij Hei.lmans.

Hoe hoog?
ln 2015 is op grond van de CAO voor de Bouwni.lverheid
een loonsverhoging van

2,5o/o toegekend. Het bestuur
heeft besloten dat uw opgebouwde pensìoen per 1 januari
2016 met 2,5% wordt verhoogd.

Voor wie niet?
Gepensioneerden en voormaLige werknemers van
Heijmans die pensioen in het pensioenfonds hebben
opgebouwd, hebben op grond van het pensioenregtement
geen recht op..deze toesLaq,

hetaas voortopig niet in staat de ìn 2013 doorgevoerde

korting van

2o/o

op de pensioenen ongedaan te maken,
I
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nteg raaI risicomana gement

Pensioen is nieI vril van risico's. De financiëLe crisis die
in het afgetopen decennium heeft pLaatsgevonden heeft
dat duideLi.lk gemaakt, Het pensioenfonds heeft hierdoor
in 2013 de pensioenen met 2% moeten korten. De risico's
waar een pensioenfonds mee [e maken krilgl beperken
zich niet aLteen tot de risico's die gemoeid ziln met de
belegg i ngen,

[re[mans

Uit deze nieuwsbriel heeft u aI kunnen opmaken dat de
ontwikkelingen van de marktrente (ten behoeve van de
hoogte van de voorziening pensioenverptichtinqen) en
de levensverwachting van beLang zijn. Daarnaast Loopt
het pensioenfonds nog andere risico's, Denk hierbij aan
operationete risico's, zoats het niet uitbetaten van de
pensioenuitkeringen en het loutief administreren van
pensìoenaanspraken.

Verhoging opgebouwd pens¡oen
Voor wie?
ALs u loI en me[

31 december 2012 heett deetgenomen

aan de pensioenregeling van het pensioenfonds en u
bent vanaldeze datum onafgebroken werkzaam geweest
voor Heijmans, dan heeft u recht op een verhoging van
uw opgebouwde pensioen. Dil noemen wil een toestag,

He[ [open van deze risico's dwingt een besIuur tot een
hoge mate van risicobewustziln en een duideLijke visie op
risicobeheersing, lnteg raaL risicoma nagement is gericht op
het beheersen van - onder meer - de hierboven genoemde
risico's.

Met integraaL risico managemenI worden jaartijks de
betangrijkste risico's die de doelstetlingen van het pensioenrei gen ge'invenla riseerd. Risico's ku n nen g rote
hebben.
Maar aan de andere kant zijn ze nodig
impact
om de doetsleLLing van het pensioenfonds, pensioenen
uitkeren aan de deetnemers, te behaLen.

fonds bed

De [oesLag is qeLijk aan de loonstilging op grond van de
CAO voor de Bouwnijverheid over het voorqaande katen-

derjaaç met een maximum van A0/o.Voorwaarden inzake

HeI bestuur heelt de votgende risico's aLs zoqenaamde
toprisico's gekwalificeerd, Het eerste risico is het [angLevenrisico. Dit is het risico dat deetnemers [anger Leven
dan verondersteld. Er moet dan dus Langer dan verwachI
uitgekeerd worden door het pensioenfonds. De gevormde
voorziening om de pensioenen uit te keren is in dal
gevaL niet toereikend. Het bestuur heeft aI maatregeten
genomen om dit risico zoveel mogeLijk te ondervangen,
NameLilk door de pensioenvoorziening con[inu te baseren
op de meest actuete inschattingen van de Levensverwachting van deelnemers, Ook bespreekt het pensioenfonds dit risico regetmatig met Heilmans, Heijmans
is nametijk verpticht een bijdrage te Leveren aan het
hers[etvan de financìëte situatie van heI pensioenlonds
ats er grote tekorten ontstaan, Het bestuur reatiseert zich
dat het Langtevenrisico hiermee niet geheeL opgel'ost
is en overweegI ook andere maatregeten. ln een uiterst
gevaL kunnen pensioenen gekort worden, zoaLs gebeurd
is in 2013.

VAAÊ

Het Laatst benoemde toprisico is het zogenaamde
sgsteemrisico. Dit is het risico dat een probteem ergens
in de financiëLe keten zodanig doorwerkt dat het heLe
frnanciëLe sUS[eem hiervan Last krilgt Denk hierbijaan
het laittissement van een financiëte insteLLing, zoats
Lehman Brothers in 2009. Dit risico is voor het bestuur
[astig te beheersen. EigenLi.lk heeft het pensioenfonds
hier niel echI invloed op, maar het is wel een risico daI
zich kan voordoen.

Nieuwe communicatiewetgevi ng: pensioen fonds
ontwikkett eigen website
ln 2015 is nieuwe we[geving in werking getreden over
pensioencom mu
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n ica tie aa n deeLnemers, Deze wetgevi n g
heeft ats doeI h.et verstrekken van betere informaIie over
pensioen aan de deetnemers. Dit geschiedt door deeLnemers informatie te verstrekken die meer aansLuit bij de
wensen van de deelnemer. U zutt dit vooraL merken door
de nieuwe, aangepaste communicatie-uitingen zoats
het.laartijkse uniform pensioenoverzichl en de briet bil
beëindiging van de deelname aan de regeling,

Daarnaast zaI informatie over de pensioenregeLing ook
vereenvoudigd beschikbaarworden gestetd, via Pensioen
1-2-3. Pensioen 1-2-3 biedt deetnemers geLaagde
informaIie over de pensioenregeIing. U bepaaLt zeLf hoe
gedetaitteerd u de inlormatie witt hebben:op hoofdtijnen
(Laag 1), met toetichting op de hoo[dti.1nen (Laag 2) of

gedelaiLLeerd (taag 3). Pensioen 1-2-3 is bes[emd voor
a|.Le (voormaLige) deetnemers en pensioengerechtigden.

0ns pensioenfonds zaLgebruik maken van Pensioen
1-2-3 op de

toprisico is he[ uitbestedingsrisico benoemd.
Het pensioenfonds hee[t zoweL de adminrslratie van de
pensioenen, de pensioenuitkeringen aLs de beLeggingen
uitbesteed aan derde partijen, Maar wat ats het misgaat
bij deze partijen? Hel pensioenfonds houdt conIinu een
vinger aan de pots, ln 201 6 zaI het bestuur een onderzoek
ui[voeren naar de mogetijke gevotgen voor het pensioenlonds indìen een van de partijen aan wie activiteiten zijn
uitbesteed ophoudt te bes[aan. Vragen die bij dit onderzoek gesteLd zuLLen worden zijn "hoe schadetijk is zo'n
situatie voor het pensioenlonds?" en "hoe kan het bestuur
hierop anticiperen?"

n

ieuwe website (zie h ierna).
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Een andere wijziging is de verdere uitbreiding van de

mogeLijkheden om inzichI te krijgen in uw opgebouwde
pensioen via www.mijnpensioenoverzicht.nt. Dit is een
in[ormatieve websile die een overzicht biedt van uw AOW
en uw pensioen dal u via uw huidige en voormatige
werkgevers hebt opgebouwd, U kunt op deze website
intoggen mel uw persoonLijke DigiD-code
0p deze website zatde voLgende informatie over uw
pensioen besch ikbaa r worden gemaa kt:
. lnlormatie over de toekomstige koopkracht van uw
pensioen (in drie scenario's: optimistìsch, neutraaLen

Hoewel aÍgelopen jaar geen nadere afspraken ziln gemaakt over de risicoverdeting tussen pensioenfonds en
werkgever is er wel een nieuwe overeenkomst getekend
De overeenkomst is met name in overeens[emming
gebracht met de meest recente wetgeving.

pessim istisch);

.
.

in[ormatie over Iife events (denk aan trouwen, scheiden);
ptannings[ooI voor flexibete mogeLilkheden pensioen.

0ntwikkeling webs¡te
He[ bestuur heeft naar aanLeiding van bovengenoemde
we[geving besLoten een eenvoudige website te ontwikketen
mei de dom ei n naa m www.heijmanspensioenfonds.nt.
Met deze website wiI het bestuur u inzicht geven in de
pensioenregeting en op de hoogte houden van eventueLe retevante on[wikkeLinqen in het pensioenlonds.
De website zaLvóór 1 luti 2016 in de tucht zijn 0p de
website is informatie te vinden over de pensioenregeLing
op basis van Pensioen 1-2-3 aLgemene ìnformatre over
(de organisatie van) het pensioenlonds, nieuws over het
pensioenfonds en fondsdocumentatie zoaLs de pensioenregtementen en de nieuwsbrie[

Wijziging samenstetting bestuur
en vera ntwoord ingsorgaa n
ln het afgetopen jaar hebben enkeLe wijzigingen pLaatsgevonden in de samenstetting van het bestuur en het

Nieuwe overeenkomst met
Heijmans N.V.

verantwoordingsorgaan, Zo heeft Jan Jochems namens
de werkgever plaatsgenomen in het bestuur. Jan Jochems
is sinds 2001 bil Heilmans werkzaam.

Afgelopen jaar heeft het bestuur met regelmaat overleg
gehad me[ de werkgever over de verdeling van risico's
tussen het pensioenfonds en de werkgever, Het gaat hierbil met name om de vraag in wetke mate de werkgever
bereid is financieeLle hutp te schieten indien dit nodig
is, Een voorbeeLd hiervan kan zijn ats uit het hersteLptan
bLijkt dat het pensioen[onds nie[ in staaI is om tijdig
uit tekorten te komen. Het bestuur wiI graag in de
overeen komst met de werkgever nader u itgewerkl zien
in wetke situaties de werkgever bereid is het pensioen[onds (financieeD te hutp te schieten. De werkgever heeft
aangegeven hierover op dit moment geen concrete
afspraken te wiLLen maken.

Huib de Jonge heeFt in november na 10 jaar alscheid
genomen van het besluur. Huib de Jonge zat namens
de gepensioneerden in het besluur. Huib de Jonge
heeft zich in de afgetopen jaren gemanifesteerd ats een
kritisch, kundig en betrokken bestuurstid. HeI bestuur
witHuib deJonge nogmaaLs bedanken voorzijn inzet
in de alqetopen Jaren, Huib de Jonge is opgevotqd door
Ben van Weesep. Ben van Weesep was hiervoor Lid van
het veranlwoordingsorgaan, Ben van Weesep is sinds
2009 gepensioneerd en heeft vanaf 1993 tot aan zijn
pensionering bij Heijmans gewerkt. ZowelJan Jochems
ats Ben van Weesep zijn aL door DNB (positief) getoetst
op geschiktheid

werkgever hee[t in 2012 en 2013, naast de reguLier
verschuLdigde premies, in totaaL€ B mtn. gestort in het
pensioenfonds, Het pensioenfonds bevond zich toen in
een situalie van hersteL en zou zonder deze storting
(en de doorgevoerde korting op de pensioenen van 2%)
niet tijdig herstetd zijn,

De overs[ap van Ben van Weesep vanuit het verantwoordingsorgaan naar het bestuur heeft geLeid tot het toe-

De

va n Ma rk Sm its lot het vera n twoord ingsorgaa n.
lvlark Smils heell .laren op de afdeLing Pensioenen van
Heijmans gewerkt en is dus bekend met de pensioenma terie,

treden

SAMENSTELLING BESTUUR
Benoemd door de werkgeven

Meer informatie

. Herman van Oostrom, voorzitler
. George Raessens, pLaatsvervangend voorzitter
.

Voor vragen over de inhoud van de
nieuwsbrief of de pensioenregeting
kunt u terecht bij:

Jan Jochems

Gekozen door de gewezen deeLnemers A":

.

Maarten van Duijn, secretaris

. Job Telting

Heijmans N.V.
Afdeting Pensioenen

Gekozen door en uit de gepensioneerden:

Postbus 2
5240 BB Rosmaten

.

Ben van Weesep, pLaalsvervangend secretaris

" Gewezen deetnemers A zijn degenen die tot en met 31 december 201 2
pensioen hebben opgebouwd in het pensioenfonds en vanaf deze datum

Tetefoon: 06 25 65 29 62

een onafgebroken dienstverband bij de werkgever hebben.

Voor vragen over de administratie van
de pensioenen of de pensioenuitkeringen

SAM ENSTELLI NG VERANTWOORDINGSORGAAN

kunt u terecht bij:

Benoemd door de werkgever:
Mark Smits

Sgntrus Achmea Pensioenen

.

Postbus 90170
5000 LM Til.burg

Benoemd door de qewezen deetnemers A:
Gerrit Kerkhof

.

Tetefoon:013 462 11 94
E-mait: pensioenfondsheijmans@achmea.nt

Benoemd door en uit de gepensioneerden

.

Cees Bol

Het verantwoordingsorqaan beoordeelt het handelen van het bestuur aan
de hand van hel jaarverslag, de jaarrekening en andere inlormatìe, waar-

Cotofon

onder de bevindingen van de visita[iecommissie, Hierbij worden het door het
bestuur uitgevoerde beLeid en de beLeidskeuzes voor de toekomst bekeken,

Tekst: Heijmans N.V., afdeting Pensioenen
Eindredactie: Het bestuur van St¡cht¡ng
Pensioen fonds Heij ma ns N.V.

SAM ENSTELL¡NG VISITATI ECOM M ISSI E

ln het pensioenreglement vindt u de
voorwaarden van de pensioenopbouw en
de rechten die u aan het deetnemerschap
in de pensioenregeling kunt ontlenen.
Deze nieuwsbrief is een verhetderende
samenvatt¡ng, waaraan geen rechten
ontleend kunnen worden.

.

Dhr. C.C. (Cor) van der Stuis, voorzitter

.
.

Dhr. E.C.M. (EriÐ Ktijn
Mevr. M. (Marsha) van Beusekom

De

visitatiecommissie houdl toezicht op het beleid van het bestuur en op

de aLgemene gang van zaken in het pensioenlonds, De visitatiecommissie

daarnaast belast met het toezicht op adequate
risicobeheersing en evenwichlige be[angenafweging
door het besruur en Legt verantwoording af over de
uitvoering van de taken aan het verantwoordìngsorgaa n en de werkgever en i n het jaa rverslag
De visitatiecommissie wordt gevormd door
is
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drie onafhankeLijke externe personen.
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