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Voorwoord
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over ontwikketingen

binnen Stichting Pensioenfonds Heijmans.

De

votgende

onderwerpen komen aan de orde: de ontwikkeling van de
financiëte positie van het pensioenfonds in het afgetopen
jaar, de indexatie van de opgebouwde pensioenen voor
de groep van deetnemers die nog een dienstverband bij

Heijmans hebben en de toekomst van het pensioenfonds.

OVER DE PENSIOEN.
REGELI NG VAN
PENSIOENFONDS HEIJMANS
Stichting Pensioenfonds Heijmans N.V voert de
excedent-pensioen regeli ng va n Heij ma ns N,V u it,
die tot;l januari 2013 van kracht was. ALs u op die
datum een dienstverband had bij Heijmans, dan
is uw excedent-pensioentoezegg ing gewìjzigd. De

Mocht u na het lezen ervan vragen hebben, bel dan met
de afdeting Pensioenen van Heijmans, te bereiken via

tetefoonnummer 06 25 65 29 62.
Met vriendelijke

g

roet,

Het bestuur

excedenl-pensioenopbouw vindt sinds
2013 pLaats bij DeLta L[ogd en sinds

1

l lanuari
januari 2017

bil BeFrank.
De tot l januari 2013 opgebouwde pensioenen zijn
achtergebleven bij pensioenfonds Heijma ns, Zola ng
u onafgebroken in dienst btiJí[ bij Heijmans, heeft u
onder voorwaarden jaartijks recht op een verhoging
van de in het pensioenfonds opgebouwde aanspraken. Deze verhoging is geLijk aan de toonstijqing op
grond van de cao voor de Bouwnijverheid over het

voorgaande katenderjaar, met een maximum van
4%. Hierdoor houdt uw opgebouwde pensioen gedurende uw dienstverband zoveet mogetilk zijn waarde,

Financiëte positie
niet verbeterd,
wel een haalbaar herstelplan

Boven genoemde exceden t-reget i n gen vormen een
aanvutting op de basisregeting van het bedrijfslak-

pensioenfonds en geLden voor werknemers, van wie
hel inkomen hoger is dan het maximum pensioengevend sa[aris in de pensioenregeling van het

Dekkingsgraad gedaald naar 99,4o/o

bedrijfsla kpensioen fonds Q0

1

7:

€

58.40 Ð.

Op 31 december 2016 bedroeg de dekkingsgraad van het
getdt niet
met (vroeg)

pensioenfonds 99,4%. Dat betekent dat we voor etke € 100 die

De overstap naar Delta Ll.ogd en BeFrank

we moelen betaLen € 99,40 in kas hebben, Dat is lagerdan

voor mensen die vóór 1 januari 2013

de volgens de voorschriften van De Nedertandse Bank (DNB)

pensioen waren.

vereiste dekkingsgraad van 109%. Daarom heelt het pensioenfonds een hersteIpLan opgesletd. Dit hersteIptan wordt beoordeetd door DNB. Uit dit pLan bti;kt dat het pensioenfonds

tijdig kan herstetLen, zonder nu daarvoor extra maatregeLen
te moeten nemen. leder jaar wordt opnieuw beoordeeld of
het pensioenÍonds tijdig aan de vereiste dekkingsgraad kan
voLdoen.

aL

1 januari 2013 in het pensioenlonds
premievrije pensioenopbouw had vanwege arbeids-

Ats u vóór

ongeschiktheid, dan btijft de opbouw van dit
pensioen in pensroenlonds Heijmans ptaatsvinden
zotang u arbeidsongeschikt bent.

Ten opzichte van begin 2016 is de dekkingsgraad gedaatd

Kritische dekkingsgraad

met 4,1%-punt. Hieronder leggen wil uil waarom.

Aan het begin van

eì.k

jaar steLt het pensioen[onds een

kritische dekkingsgraad vast, De kritische dekkingsgraad
EvenaLs

in 2015 was de daLing van de ren[e de beLangrijk-

ste oorzaak, Hoe lager de rente des te meer geld het pen-

geeft aan [o[ wetk niveau de dekkingsgraad mag zakken,
zonder dat het bes[uur extra maatregelen moe[ nemen.

sioenfonds aan de kant moet zetten voor de pensioenen

Maatregelen zoal.s bijvoorbeetd een verzoek aan de

van nu en in de [oekoms[. Hoe Lagerde rente, hoe [ager
de dekkingsgraad van ons pensioenlonds, Hoewel het

werkgever om middeten bij le slorten of korting van de

pensioenÍonds dit renterisico voor een groot deeL heeft
afgedekt, was de daLing van de rente toch zodanig dat de

2017 is de kritische dekkingsgraad vastgestetd op 99,4%.
Het pensioenfonds hoeft dus geen aanvuLlende maatre-

financiëte positie werd aangetast.

geten te nemen.

Een andere oorzaak van de dating van de dekkingsgraad is

Gezien de |.age dekkingsgraad is het pensioenfonds hetaas

dat Nederlanders steeds ouder worden. En wie Langer

niet in staat de in 2013 doorgevoerde korting van

Leeft,

heeft ook [anger pensioen nodig. Dit betekent een verho-

pensioenen, 0p basis van de inzich[en bij de start van

2o/o

op de

pensioenen de komendelaren ongedaan [e maken.

ging van de pensioenverptichtingen. Door de verhoging
van de gemiddeLde teeftijd heeft het pensioenlonds circa
€ 0,9 miLjoen meer aan toekomstige verptichtingen.
Tegenover de verptichtingen staan de beleggingen van hel

pensioen[onds, De waarde van de beteggingen is in 2016
toegenomen. Het behaaLde rendemenl bedroeg circa

7o/o.

Deze toename is echter minder dan de toename van de

e

pensioenverptichtingen. De dekkingsgraad is hierdoor per
saLdo dus gedaatd

0ntwikketing dekkingsgraad 2015 - 2016
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Verhoging opgebouwd pens¡oen
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Voor wie?
97,04h

Ats u tot en met 31 december 2012 heeft deelgenomen
95,0%
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deze datum onafgebroken werkzaam bent voor Heilmans,

Min¡mãaI vere¡ste dekkingsgraãd

'.....-

Dekk¡ngsgraad

aan de pensioenregeting van het pensioenfonds en u sinds

Krit¡sche dekkingsgrâðd

dan hee[t u recht op een verhoging van uw opgebouwde
pensioen. Dit noemen wij een [oestag.
Uw pensioen groeil mee met de toonstijging in de cao
voor de Bouwni.lverheid met een maximum van 4% per

I+l "1-

jaa¡ zo[ang u een onalgebroken dienstverband heett bij
Heijmans, De hoogte van de toeslagen op uw pensioen
is dus alhankeLijk van de a[spraken dre cao-partilen in de

bouwnijverheid maken over de toekomstige cao-toonsverhogingen, De verhoging van uw pensioen wordt door

-

Heijma ns N.V gefina ncierd,

Hoe hoog?

lKls/l.- FEH ÞtqLt66i

ln 2016 is op grond van de cao voor de Bouwnijverheid een
Loonsverhoging van ìn totaal. 2,77o/oloegekend. Het bestuur

heeft bestoten dat uw opgebouwde pensioen op 1 januari
2017 met 2,77o/owordlverhoogd, aLs u in de hierboven
beschreven groep vatt,

*l
\

Voor wie niet?
Gepensioneerden en voormatige werknemers van

Heijmans die pensioen in het pensioenfonds hebben
opgebouwd, hebben op grond van het pensioenregtement

aa

geen recht op deze toestaq.

Toekomst pensioen fonds
Ons pensioenlonds rs retaIief kLein. Het [onds heeft nu een

Vergaderi ng van deelnemers

betegd vermogen van circa € 215 mitjoen, Het bestuur

Voor wie?

ervaart een steeds grotere druk vanuit wetgevìng en toe-

Ats u tot en met 31 december 2012 heeft deeLgenomen

zichlhouders; zij maken nauwelijks onderscheid tussen het

aan de pensioenreqeting van het pensioenlonds en u sinds

beheren van een ktein of groot londs en steLLen hoge eisen.

deze datum onafgebroken werkzaam bent voor Heijmans,

De uitvoeringskosten van het pensioenfonds zijn in 2016

dan bent u uitgenodigdl U ontvangt te zilner tijd een

daardoor atges[egen en zuLlen de komendelaren nog ver-

uitnodiging en een aqenda,

der stijgen, Het besluur bezint zich daarom op de toekomst
van het pensioenfonds.

Gepensioneerden

zi.1n

ook welkom, maar hebben geen

stemrecht in het gevaLdaI er over bepaaLde zaken gestemd

ln 2017 onderzoekt het bestuur of het reëeL is het pensioenfonds in de huidige vorm voort te zelten oIdat een andere

moet worden,

wijze van uitvoering van de pensioenregeLing beter is voor

Wanneer?

de deetnemers. Bil dit [aatste moet gedacht worden aan

Reserveer aLvast in uw agenda:

het overbrengen van de pensioenaanspraken naar een

6luni 2017 tussen 16.00 uuren 17,00 uur

andere uitvoerder, zoals een verzekeraar of een aLgemeen

Waar?

pensioen [onds.

Hoofd ka ntoor Heijmans Uan Heijma nszaat),
Op de vergaderìng van deetnemers

zalhet bestuur

Graa [sebaa

u

n 65, Rosmaten.

hierover nader in formeren.

Website
Graag wiLten wij nog een keer uw aandachI vestigen op
onze website, wwwheijmanspensioenfonds.n[, 0p deze

website kunt u meer informatie vinden over het pensioenlonds en de pensioenregeting.
Op de website www.mijnpensioenoverzicht.nI krijgt u

een overzicht van uw opgebouwde pensioen bij dit

pensioenfonds maar ook van uw pensioen bij andere
pensioenuitvoerders en de AOW U heelt hiervoor uw DigiD

I
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I
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nodig om in te loggen,

Wijziging samenstetting bestuur
en verantwoordi ngsorgaa n

Meer informat¡e

Bestuur
Job TetLing heeft aangegeven niet [anger beschikbaar te ziln aLs bestuur-

der van het pensioenlonds in verband met zijn vertrek bij Heìjmans,

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

0p korte termijn zaLgestart worden me[ het zoeken van een vervanger,
Heijmans

Het bestuur witJob bedanken voor zijn inzel de afgeLopen laren.

N.V.

Afdeting Pensioenen
Postbus 2

Per 1 apriLa.s. vertaat Herman van Oostrom het bestuur. Hi.l is vanaf

5240 BB Rosmalen

november 2002 bestuurslid geweest van he[ pensìoen[onds, ln december
2011werd hì1 voorzìtter, Herman was Lid van de beteggingscommissie
van het pensioenfonds Hij heelt zich jarentang ingezet voor het pensioenfonds: hil bereidde de vergade-

Telefoon:06 25 65 29 62

ringen aLtìjd tot in de puntjes

Voor vragen over de administratie van
de pensioenen of de pensioenuitkeringen

voor, hietd a[[e ontwikketingen

kunt u terecht bij:

in het oog en vertegenwoordigde
het besluur veel'aL naar buiten,

Sgntrus Achmea Pensioenen

Het besIuur witzijn grote dank

Postbus 90170
5000 LM Til.burg

uitspreken voor de inzeI van
He rma n.

hF

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

Vanaf

1

apriLa,s, treedt Susanne

Mutders toe tot het besluurvan
het pensioenfonds Zil zaL Herman
van Oostrom opvolgen

aLs

voorzit-

ter van het bestuur, Susanne werkt

bil Hei-1mans ats hoofd van de
afdeting Pensioenen,

Cotofon
Tekst: Heijmans N.V., afdeting Pensioenen
Eindredactie: Het bestuur van Stichting
Pensioenfonds Heijmans N.V

benoemd tot zìjn opvotger, NicoLe is secre[aris van de raad van bestuur

ln het pensioenregtement vindt u de
voorwaarden van de pensioenopbouw en
de rechten die u aan het deetnemerschap
in de pensioenregeting kunt onttenen. Het
pensioenregtement kunt u vinden op onze

van Heilmans,

we

Eind 2017 zutLen de overige twee Leden van

Aan deze nieuwsbrief kunnen geen
rechten ontteend worden.

Vera

n

twoord

in

gsorgaa n

Eind 2016 is Mark Smits uit het veranlwoordingsorgaan ge[reden in
verband meI ziln ver[rek bij Heijmans. Nicote Schaeffer ìs inmiddels

bs

i

te wlvr¡7.h

het vera n twoord i ngsorgaa n a ftreden, omdat

hun zittingstermijn eindigt. Deze twee Leden,
Gerrit Kerkhof en Cees BoL, hebben zitlrng in

TIN t5H

het verantwoordingsorgaan namens de
deeLnemers en de pensioengerechtigden.

YART

Het bestuur zoekt op dit moment opvolgers
voor deze lwee Leden. U zuLt hierover |.ater
meer vernemen,
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