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Beste deelnemer,
Met deze brief willen wij u nader informeren over:
 de premie voor 2021;
 het niet kunnen verhogen van de pensioenen per 1 januari 2021;
 de overgang naar onze nieuwe pensioenuitvoerder Visma Idella per 1 januari 2021.
Premie 2021
De premie voor 2021 is door het bestuur van BPF Waterbouw vastgesteld op
17,2% (in 2020: 16,8%). Dit betekent voor u een beperkte verhoging van de
pensioenpremie. Zie het premieoverzicht 2021 bij de downloads op onze
website www.bpfwaterbouw.nl.

Geen toeslag 2021
De pensioenen kunnen per 1 januari 2021 niet worden verhoogd met een
toeslag. De toeslag kan worden verleend als BPF Waterbouw beschikt over
een beleidsdekkingsgraad per 31 december van tenminste 110%. Dit is helaas
niet het geval. Lees meer over de (beleids)dekkingsgraad op onze website
www.bpfwaterbouw.nl.
Nieuwe pensioenuitvoerder Visma Idella
In onze brief van 24 november jl. hebben wij u geïnformeerd dat BPF Waterbouw de
pensioenadministratie onderbrengt bij Visma Idella. Voor u als deelnemer of
gepensioneerde gaat er in principe niets veranderen. Door de overgang van de
pensioenadministratie van Centric (de huidige pensioenuitvoerder) naar Visma Idella
wijzigen wel de contactgegevens.
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De nieuwe contactgegevens zijn:

Postbus 2106
2400 CC Alphen aan den Rijn
Emailadres: pensioen@bpfwaterbouw.nl
Telefoonnummer: 088 - 2302304
Bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur
Nieuwe website
De huidige website www.sfwaterbouw.nl gaat vervallen per 1 januari 2021. Daarvoor in de
plaats is de nieuwe website www.bpfwaterbouw.nl gelanceerd. De nieuwe website is al
actief. Op deze website kunt u alle informatie over het fonds, de pensioenregeling en de
situatie rondom de pensioenadministratie terugvinden.
Wijzigingen in uw persoonlijke situatie die gevolgen (kunnen) hebben voor uw pensioen,
kunt u doorgeven middels het contractformulier of via de formulieren hieromtrent die op de
website zijn opgenomen.
Doorgeven wijzigingen persoonlijke situatie
 wijzigingen in de persoonlijke situatie in januari of februari 2021
Indien er wijzigingen zullen zijn in uw persoonlijke situatie in de maanden januari of februari
2021 die u al weet, verzoeken wij u dit nu al aan ons door te geven via het emailadres
pensioen@bpfwaterbouw.nl of via de website www.bpfwaterbouw.nl
 wijzigingen in de persoonlijke situatie in november of december 2020
Graag ontvangen we tevens wijzigingen in uw persoonlijke situatie die u in november of
december 2020 al heeft doorgegeven aan Centric. Dit om ervan verzekerd te zijn dat wij alle
recente wijzigingen in beeld hebben bij de overgang van Centric naar Visma Idella. U kunt
deze wijzigingen eveneens doorgeven via het emailadres pensioen@bpfwaterbouw.nl of via
de website www.bpfwaterbouw.nl
Op deze wijze kunnen wij ervoor zorgen dat de wijzigingen zo snel mogelijk door Visma
Idella in de pensioenadministratie kunnen worden verwerkt.
Nieuw adres BPF Waterbouw
Wij willen u er nogmaals op attenderen dat BPF Waterbouw per 1 januari 2021 zal verhuizen.
Het nieuwe bezoekadres is Prins Mauritslaan 5, 1171 LP Badhoevedorp. Het postadres is
Postbus 55, 1170 AB Badhoevedorp.
Tot slot
Wij wensen u fijne feestdagen en een mooi, en vooral gezond 2021!
Met vriendelijke groet,
Stichting BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

M. van Beusekom
Waarnemend voorzitter bestuur
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