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Bilthoven:  15 mei 2013. 
 
Ons kenmerk:  20130515/cw/jd/7de mailing. 
 
 
 
 
 
 
Beste  BNPF Pensioengerechtigden, 
 
 
De gebeurtenissen van de afgelopen weken zijn voor het bestuur reden voor deze 
nieuwsbrief.  
 
Allereerst de pijnlijke mededeling van BNPf aangaande uw verlaagde pensioenuitkering. 
Zoals u begrijpt hebben wij vooralsnog dit onheil niet kunnen afwenden net als alle andere 
besluiten die het fonds heeft genomen, zoals het aanpassen van het pensioenreglement. 
 
De bijlage bij deze nieuwsbrief betreft onze brief van 5 maart aan het BNPf bestuur          
(ref. 20130305/cw/jd) alsmede het antwoord van BNPf van 16 april (ref. 13.0228). 
In onze brief van 5 maart noemen wij 4 speerpunten : instellen deelnemersraad / afzien van 
de korting / de herstelregeling niet aantasten en het instellen van een onafhankelijk 
onderzoek.  
 
In de BNPf brief van 16 april  kunt u lezen dat er inmiddels een eerste overleg heeft 
plaatsgevonden tussen BNPf en onze vereniging, echter, zoals u kunt opmaken uit deze brief 
heeft dit niet geleid tot enig concreet resultaat inzake bovengenoemde speerpunten. Wel is 
men bereid om via verder overleg inzage te geven in de achtergronden van de 
besluitvorming en daar zullen we uiteraard maximaal gebruik van gaan maken. We hebben 
inmiddels een actuarieel adviseur aan ons gebonden die ons kan bijstaan in onze 
gesprekken met BNPf  en hij verdiept zich nu in onze problematiek.  Verder is er overleg 
gaande met onze pensioenadvocaat welke acties de komende tijd zinvol en haalbaar zijn.  
Uiteraard zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en u tzt uitgebreid 
inhoudelijk per onderwerp informeren. 
 
Onze vereniging heeft zich, zoals afgesproken op de ALV,  aangesloten bij de Koepel van 
Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden(KNVG) en we zien dat deze organisatie 
zich uitermate inspant namens veel gepensioneerden om de regering en sociale partners 
ervan te overtuigen dat men andere maatregelen moet nemen. Een groot aantal 
standpunten komen vrijwel 1:1 overeen met onze wensen richting BNPf. Zie www.knvg.nl  
 
Verder moet ik U melden dat ons bestuurslid Rob van den Berg helaas vanwege drukke 
werkzaamheden heeft moeten terugtreden. Gezien het groot aantal taken binnen het 
bestuur willen wij graag deze vacature vervuld zien.  
 

http://www.knvg.nl/
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Wij denken een goede kandidaat gevonden te hebben, echter hij moet zich nog beraden 
over ons verzoek zich kandidaat te stellen. Intussen, mocht iemand van u zich ook kandidaat 
willen stellen dan verzoeken wij u dit uiterlijk voor 1 juni te laten weten aan onze secretaris 
Dhr. Jaap Dieben via email ( secretariaat@vvp-bnpf.nl) of per brief ( Atwoordnummer 3237, 
3720 VB Bilthoven) . Mochten er meerdere kandidaten zijn , dan zullen wij een verkiezing 
uitschrijven conform onze statuten. 
 
Met enige trots kunnen wij U melden dat de website van de vereniging, waarover wij u 
reeds informeerden, nu in de lucht is. Wij kunnen u deze website www.vvp-bnpf.nl van 
harte aanbevelen.  Alle  recente informatie van en over de Vereniging van 
Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds kunt u daar vinden.  
 
Verder wil het bestuur nog aan u melden dat zij is benaderd door  mensen die bij Stichting 
Ballast Nedam Pensioenfonds bekend staan als ” Inactieven” ofwel “Premievrijen” met de 
vraag of ook  zij lid kunnen worden van onze vereniging. 
Zij zijn niet vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting en hun belangen lopen vrijwel  
parallel aan de belangen van de Pensioengerechtigden. 
Helaas staan de statuten van onze vereniging het niet toe dat deze groep lid wordt.  
Als wij geen negatieve reacties van uw kant op dit verzoek van de “Inactieven” ofwel 
“Premievrijen” ontvangen voor 1 juni, wil het bestuur een wijziging van de Statuten voor 
bereiden  die dit wel mogelijk maakt en u op de komende Algemene Leden Vergadering om 
toestemming vragen voor deze wijziging. 
 
Tot slot wijs ik u er nog op dat de Algemene Leden vergadering van onze vereniging nu 
gepland staat op 28 augustus 2013 om 14.00 uur. Markeert u die datum alvast in uw 
agenda, opdat wij wederom velen van u daar weer kunnen verwelkomen. 
 
Wij houden U op de hoogte. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Het bestuur van de V.v.P.-BNPf 
 
 
Kees Wierda, voorzitter   Jaap Dieben, secretaris 
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