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Bilthoven:  17 Maart 2014. 
 
Ons kenmerk:  20140317/cw/jd. 
 
 
 
Beste  BNPF Pensioengerechtigden, 
 
 
Onze laatste nieuwsbrief is alweer 3 maanden oud, dus het werd tijd voor een update. 

Het goede nieuws is uiteraard dat er dit jaar geen korting zal plaatsvinden op onze 

pensioenen, omdat de dekkingsgraad per eind vorig jaar 105% was, net boven de vereiste 

104,2%.  De krant lezend zien we dat er toch nog 26 fondsen zijn die wel moeten korten. 

Blijkbaar heeft het aangepaste beleggingsbeleid van BNPF vruchten afgeworpen, want we 

zijn van de slechtste plek opgeklommen tot een iets minder slechte plek. Overigens heeft 

BNPF hierover nog steeds geen formele/definitieve mededelingen gedaan.  

Minder goed nieuws is de weer sterk dalende rekenrente en de onmacht van politiek Den 

Haag die de besluitvorming rondom het nieuwe pensioencontract steeds weer uitstelt. 

Twee leden van ons bestuur hadden afgelopen week het genoegen aanwezig te zijn op een 

symposium van de KNVG/NVOG. Daar spraken de heren Bernard Wientjes en Ton Heerts 

namens de sociale partners en Martin van Rooyen, namens de KNVG/NVOG, veel 

waarschuwende woorden richting politiek. Staatssecretaris Jetta Klijnsma zegde het laatste 

moment af. Dit samengevoegd met de waarschuwende woorden van de heer Klaas Knot van 

De Nederlansche Bank dat ons pensioenstelsel in zwaar weer verkeert doet mij vermoeden 

dat ze er nog lang niet uit zijn. Wordt vervolgd. 

Het slechte nieuws is natuurlijk dat het niet goed gaat met Ballast Nedam. Een groot verlies 

over  2013  met een laag eigen vermogen van € 90M maakt het bedrijf rijp voor overname.  

Wij maken ons zorgen dat de positie van ons pensioenfonds, dat weliswaar zelfstandig is, 

daardoor moeilijk kan worden. Een gehele of gedeeltelijke overname van BN (en daarmee 

van BNPF) kan ongunstig zijn voor de gepensioneerden. Daarom is onze pensioencommissie 

druk doende om al onze pensioenrechten goed zichtbaar te maken en te houden. Een 

rapport hierover is in de maak en een samenvatting daarvan  zullen wij t.z.t. op de website 

plaatsen. Tevens zal dit rapport een definitief historisch inzicht geven over de redenen 

waarom BNPF tot 2012 behoorde tot één van de slechtste pensioenfondsen. 

Onze relatie met bestuur van BNPF en Ballast Nedam  verloopt  stroef en het kost BNPF 

steeds veel moeite om antwoord te geven op onze uitstaande vragen. 
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Ons verzoek om via het pensioenbureau ook de premievrijen te mogen aanschrijven om lid 

te worden van onze vereniging, is afgewezen (wij hebben zelf niet de beschikking over 

namen en adressen). Het BNPF bestuur is van mening dat de premievrijen, na het invoeren 

van de nieuwe wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen, via het Verantwoordingsorgaan 

hun stem kunnen laten horen. Helaas hebben wij geen juridische mogelijkheid om dit 

besluit aan te vechten. 

Ons herhaaldelijk mondeling en schriftelijk verzoek aan Ballast Nedam om inzage te krijgen 

in het BN/COR rapport over de besluitvorming om BNPF als zelfstandig pensioenfonds te 

laten voortbestaan, is afgewezen. Wij vinden dit onacceptabel, omdat het genomen besluit 

mede de belangen van de gepensioneerden treft. Wij blijven druk uitoefenen op BNPF en 

BN om inzage te verlenen, want zonder alle pro’s en contra’s te kennen vinden wij het 

onverantwoord om u te informeren of overstap naar BPf Bouw of anderszins  gunstig of 

ongunstig is. Wordt vervolgd. 

Over de invoering van de nieuwe wet “versterking bestuur pensioenfondsen” hebben wij u 

uitvoerig geïnformeerd in onze vorige nieuwsbrief en ik heb van BNPF begrepen dat u een 

uitnodiging krijgt voor een buitengewone vergadering op 24 april  in het BN kantoor te 

Nieuwegein om mededelingen te doen over dit onderwerp. 

Uiteraard blijft ons verzoek aan BNPF om de korting-herstelprocedure van het oude 

pensioenreglement weer in ere te herstellen springlevend. We hebben hierbij een goed 

voorbeeld aan  ABP en mogelijk andere fondsen die dit ook als standaardprocedure 

hanteren. In hoeverre wij ons verzoek met rechtskracht vergezeld moeten laten gaan, zal in 

de loop van dit jaar wel duidelijk worden.  

U hebt onlangs via het pensioenbureau een VvP-BNPf brief gekregen. Deze brief was gericht 

aan alle gepensioneerden, met het doel om de niet-leden aan te sporen om alsnog lid te 

worden. Tot nu toe hebben zich ongeveer 50 nieuwe leden aangemeld. We hebben nu 530 

leden, ofwel ongeveer 25 % van de gepensioneerden. 

Tenslotte noemen wij alvast een datum voor de Algemene Leden Vergadering van onze 

vereniging, namelijk: woensdag 10 september, om 14.00 uur in Maarssen. Een 

gedetailleerde uitnodiging volgt nog. 

Het jaar 2014 zal een jaar worden van veel trekken en duwen en wij zullen ons best doen 

om de rechtspositie van de gepensioneerden zo goed mogelijk  in beeld te houden bij BNPF 

en bij Ballast Nedam. 

Met een vriendelijke groet, 

Namens het VvP-BNPf bestuur, 

Kees Wierda, voorzitter. 


