Lokatie: Party centrum "De Wilgenplas"
Datum: 16 januari 2013

Maarssen

Aanvang: 14.00 uur
Aanwezig: Het tijdelijk bestuur van de V.v.P.- BNPF (minus de heer F. Vleghels)
De kandidaatleden voor het definitieve bestuur (minus de heer R.v.d.Berg)
Leden van de vereniging: 120 leden
Afmeldingen:28 Leden
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De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Híj spreekt zijn blijdschap uit

over de grote opkomst ondanks het slechte weer. De voorzitter introduceert het tijdelijk bestuur van
de vereniging en geeft aan hoe en waarom deze groep mensen tot de oprichting van de Vereniging
van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds (V.v.P.-BNPf) is gekomen.
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lngekomen- en Uiteaande stukken

De voorzitter meldt dat er 26 e-mails bij het secretariaat

zijn binnengekomen waarvan

17 vragen

bevatte voor de komende vergadering van het BNPf. Deze vragen zullen worden samengevoegd en
met de vragen van de VvP-BNPf tijdig aan het pensioenfonds worden toegezonden. De resterende emails gaan over afzeggingen voor deze vergadering.

Uitgaande stukken: alleen de derde mailing die naar alle leden en aspirant-leden van de vereniging in
december 2012 is verzonden.
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ledenbestand en beerotins

De Penningmeester meldt dat er 540 aanmeldingen waren, waarvan 480 per e-mail en 60 per

post. Van deze 540 aanmeldingen hebben 322 leden hun contributie betaald. De penningmeester
verzoekt een ieder hier aanwezig maar die nog niet betaald heeft, dit zo spoedig mogelijk te doen. De
penningmeester licht de begroting toe en wijst erop, dat er dit jaar een hogere begroting is vanwege
opstart kosten van de vereniging. Hij spreekt de hoop en de verwachting uit dat daarna de jaarlijkse
begroting van de vereniging ongeveer €6500,- zal ziin.
De voorzitter wijst de vergadering er nog op dat het bedrag in de begroting van €2500,- voor

juridisch advies niet toereikend zal zijn als de vereniging gedwongen wordt juridische stappen te
ondernemen.
Hij vraagt de leden te kijken wie een juridische bijstand verzekering heeft met de z.g. lnkomens

Module, zodat er collectíef van deze verzekering door de vereniging gebruik kan worden gemaakt.
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Voorstel installatie definitief bestuur

zijn voorgedragen voor het
definitieve bestuur en gaat over tot het bedanken van de tijdelijk bestuur voor hun inzet van de
De voorzitter meldt dat er door de leden geen tegen kandidaten

afgelopen maanden.
Hij vraagt de leden van het definitieve bestuur hun plaatsen achter de bestuurstafel in

te nemen.
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Goedkeurins Statuten

De vergadering besluit de statuten van de vereniging pagina per pagina te behandelen en goed te
keuren.
Pagina 1..............Akkoord
Pagina 2. R. van Rooden vraagt naar aanleiding van artikel 3 lid 2 of er
geen belangenverstrengeling is als adspirant leden de
vergadering van de VvP-BNPf mogen bijwonen. De voorzitter
meldt dat zij welkom zijn, maar geen stemrecht hebben. Artikel
is overgenomen van de VNOG. Standaard tekst.
Pagina2..................Akkoord
Pagina 3.................Akkoord
Pagina 4.................Akkoord
Pagina 5. Uit de vergadering komt een opmerking naar aanleiding van
artikel 9 lid 2, dat de periode van 9 maanden voor de volgende
algemene leden vergadering te lang is. De voorzitter nodigt Jan
v.d. Laan (JvdL) uit deze vraag te beantwoorden. JvdL meldt de
vergadering dat voor deze periode gekozen is, omdat het BNPf
altijd in september vergadert en dat de VvP-BNPf
vergadering dan mooi voor die vergadering gepland zou kunnen
worden. Verder wijst hij de vergadering erop dat de tekst
aangeeft "bínnen", hetgeen het bestuur de mogelijkheid ook
eerder indien noodzakelijk.
Pagina 5..............Akkoord
Pagina 6.......,......Akkoord
Pagina 7..............Akkoord
Pagina 8..............Akkoord.
Statuten zijn door de vergadering goedgekeurd, het Huishoudelijk Reglement zal op de volgende
vergadering ter goedkeuring aan de leden worden aangeboden.
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Vacature pensioenserechtigde in het BNPF bestuur

Door het vertrek van de heer A. Kok uit het bestuur van het BNPf is er een vacature ontstaan. Het
BNPf stelt de heer B. Philippen voor. Echter, de V.v.P. steunt de tegenkandidaat de heer W. Hubeek
en vraagt haar leden dit bij de komende stemming ook te doen.
De heer W. Hubeek heeft een gedegen financieele achtergrond en wordt door het bestuur van de
VvP-BNPf in deze moeilijke tijden voor het pensioenfonds een betere opvolger voor de hr. A. Kok

gevonden.
Beide kandídaten krijgen van de voorzitter de gelegenheid zich voor te stellen aan de aanwezigen op
deze vergadering.

Lidmaatschap koepeloreanisatie
De voorzitter deelt de vergadering mede dat er twee koepelorganisaties bestaan, te weten de NVOG

en de KNVG.
De NVOG is door haar vele aangesloten ouderenbonden niet zo zeer gericht op het

pensioenprobleem, de KNVG is een afsplitsing van de NVOG en is meer gericht op de
pensioenproblemen. Zij werken met vrijwilligers, daardoor zijn de kosten lager. Naar aanleidíng

van een opmerking van de heer P. Basset over het aantal leden (100000) leest de voorzitter de lijst
van bij de KNVG aangesloten VvP's voor. Voornamelijk VvPs van grote internationale bedrijven. De
vergadering gaat akkoord met het plan van het bestuur om voorlopig verkennende gesprekken te
voeren met de KNVG.
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De voorzitter Iicht de resultaten toe ultimo 2011 (rendement op vermogen

tl%

en dekkingsgraad

88,8%l en verwacht ultimo 2012 (rendement 13% en dekkingsgraad93%)
De heer van Berkel stelt vast, dat als gevolg van de ontslagen bij BN ( 500 man) de inkomsten

aan premie voor het BNPf nog verder achteruit zullen gaan, wat voor effect heeft dit weer op de

pensioenuitkeringen? ls hiermee rekening gehouden in de berekeningen van het BNPf?
De heer Kattee merkt op dat het reserve overschot van het BNPf ooit de redding was van BN en
misschien ook wel Hochtief. Dit zou BN weliswaar geen juridische, maar wel een morele plicht
geven t.a.v. het BNPf. AIle door BN uit het BNPf geleende gelden zijn toentertijd terug betaald.

Gedurende het kabinet Lubbers werden de overschotten van het BNPf teruggestort naar BN en door
de werkgever en de werknemer werd geen premie aan het BNPf betaald
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Aktie mbt Baltast Nedam ptan tot aanpassing pensioenreeetement

De voorzitter licht de besluiten van BNPF toe. De heer B. Philippen merkt op dat de veranderingen
door de werkgever besloten zijn, echter volgens de brief vanb het BNPF van 2OlL2|2OL2 heeft het
pensioenfonds dit besloten.
De heer W. Hubeek merkt nog op dat het pensioen een contract is tussen de werknemer en de
werkgever en dat het BNPF alleen uitvoert. Waarop de heer B. Philippen weer opmerkt dat het
BNPF de voorstellen van de werkgever niet hoeft uit te voeren. De voorzitter merkt op dat het BNPF
onduidelijk is over de consequenties van een "gesloten fonds ". Want in dat geval zal het fonds zich
dienen aan te sluiten bij het Pensioenfonds Bouw of bij een verzekeringsmaatschappij.
Uit de zaal wordt gemeld dat dit recentelijk is gebeurd met een ander noodlijdend fonds en dat de
verzekeringsmaatschappij inmiddellijk een extra korting van20% op de pensioenuitkeringen heeft
doorgevoerd.
De heer R. van Roden merkt nog op, dat op pagina 2 van de brief van 2Olt2/2O72 vermeld staat
"minimaalgelijkwaardige pensioenregeling" wat bedoelt men met deze opmerking? Gelijk aan het
Pensioenfonds Bouw?

VvP-BNPf wil i.p.v. het Verantwoordingsorgaan (achteraf)een deelnemersraad (vooraf en advies
plichtig) en stelt voor een bezwaarschrift naar het BNPf te sturen met deze wens en het verzoek alle
voorgestelde veranderingen in het de statuten te annuleren totdat deze deelnemersraad zich heeft

uitgesproken.
Mocht het nodig zijn, dan overweegt de VvP-BNPf juridische stappen te nemen t.o.v. het BNPf echter
altijd na goedkeuring door een Algemene Leden Vergadering van de Vereniging.
De voorzitter vraagt de aanwezigen te kijken of zij een Rechtsbijstandsverzekering hebben met
een zgn lnkomensmodule, opdat deze natuurlijk (na goedkeuring van de betrokkenen) gebruikt kan
worden voor juridisch advies.
W. Hubeek merkt op dat het bezwaarschrift naar BNPf heden uit zou kunnen omdat de vereniging na
deze vergadering rechtsgeldíg is.
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dat de vereniging een presentatie houdt voor
De heer de Bruin vraagt of het mogelijk is

mbt de pensioen problematiek te
geinteresseerden om de kennis van de pensioengerechtigden
vergroten.
zouden moeten worden aangeschreven'
uit de zaal komt de vraag of er niet meer gepensioneerden
en adressen verstrekt aan de VvP-BNPf
De voorzitter reageert dat het BNPf geen namen

wordt op de spaarloon regeling en op de
De heer de Vries vraagt zich af of er ook gekort
in het BNPf is gestort?
voor medewerkers in het buitenrand door de werkgever

Aow die

is, maar dat de gepensioneerden solidair moeten
Mevr. N. de Geus merkt op dat het korten niet leuk
juridische
middenloon regeling. Zij is tegen
zijn met de aktieven die slechts 70% krijgen van een
akties van de VvP-BNPf
aanzien van
volgens hem in gebreke is met wetgeving ten
De heer H. Valks merkt op, dat de overheid
de vergadering mede dat de overheid het besluit
de pensioenen. De voorzitter beaamt dit en deelt
jaar heeft uitgesteld en dat nu de Nederlandse Bank
over de vernieuwde pensioenwet wederorn een
het BNPf eind 2013 een dekkingsgraad van
(DNB) de regels dicteert en volgens de regels van DNB
104% moet hebben'
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van de aanwezigen de vergadering om
voorzitter sluit onder dankzegging voor de inbreng

16.20 uur.
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