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Kenmerk : Nieuwsbrief 20140528/cw/jd
Beste BNPF pensioengerechtigden,
Middels deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van een aantal ontwikkelingen met
betrekking tot ons pensioenfonds. Allereerst een kort verslag van de buitengewone vergadering van
BNPF afgelopen 24 april op het hoofdkantoor van Ballast Nedam in Nieuwegein.
De vergadering was bijeen geroepen om tekst en uitleg te geven bij de door BNPF gekozen nieuwe
bestuursvorm, die wettelijk op 1 juli dit jaar moet ingaan.
Tevens was het doel van de vergadering om een aantal gerelateerde statutenwijzigingen,
voorgesteld door het fondsbestuur, in stemming te brengen. Zoals u weet hebben alleen de actieve
deelnemers(Ballast Nedam werknemers) stemrecht en kunnen de inactieve deelnemers (
gepensioneerden en premievrijen) alleen maar vragen stellen en voorstellen doen die hopelijk
gehoor vinden bij de actieven en bij het fondsbestuur. Dat dit een onwenselijke situatie is, waar wij
continue tegen protesteren, spreekt voor zich.
Aanwezig waren ongeveer 20 actieve en 100 inactieve deelnemers.
Het bestuur gaf toelichting bij de gekozen bestuursvorm: 2 leden namens de werkgever, 1 lid
namens de werknemers, 1 lid namens de gepensioneerden en 2 externe leden( actuaris en
beleggingsdeskundige). Het verantwoordingsorgaan wordt uitgebreid met 2 leden namens de
premievrijen ,maar krijgt geen goedkeuringsrecht, alleen adviesrecht.
Namens onze vereniging heb ik laten weten teleur gesteld te zijn dat de gepensioneerden slechts
1/6 vertegenwoordiging krijgen in het bestuur terwijl de wetgever 25% toestaat. Vervolgens heb ik
protest aangetekend tegen de voorgestelde aanpassing van art. 10, waar een tekstwijziging wordt
voorgesteld die manipulatie in de hand kan werken bij de besluitvorming. Helaas werd ons protest in
de kiem gesmoord door de voorzitter van BNPF, die aangaf dat tekstwijzigingen niet meer mogelijk
zijn. De formele stemprocedure verliep onduidelijk en gaf aan dat de aangepaste statuten met 50
tegen 2 stemmen zijn goedgekeurd. De aanwezige actieve deelnemers moeten dus met veel
machtigingen hebben gestemd. Een meer gedetailleerd verslag van deze vergadering kunt u
terugvinden op onze website. Uiteraard zijn wij benieuwd naar de officiële notulen van deze
vergadering. U kunt zich voorstellen dat wij ontzettend boos zijn nu we zien dat 50
belanghebbenden het lot van 7000 belanghebbenden kunnen bepalen. Op de Algemene
ledenvergadering van 10 september zullen wij dit onderwerp aan de orde stellen met advies hoe
daar mee om te gaan.
De Dekkingsgraad staat op dit moment op ongeveer 107%, waardoor verdere kortingen op korte
termijn van de baan zijn, maar de kans op herstel van de achterstallige indexaties en de 3% korting
is, denken wij, nog erg klein. de KNVG, de koepelorganisatie waarbij wij zijn aangesloten, laat ons
weten , dat de gezamenlijke adviezen aan onze regering van werkgevers, vakbonden en
pensioenorganisaties ( KNVG, NVOG en zelfs de pensioenfederatie) volkomen genegeerd worden.
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De Nederlandse Bank adviseert zelfs tot meer stringente maatregelen om toekomstige tegenvallers
op te vangen. Als de regeringsplannen doorgaan zullen dekkingsgraden verder omlaag gaan.
Mogelijk kan een KNVG lobby in de 1e kamer de regeringsplannen tegenhouden of vertragen.
Uiteraard zal dit onderwerp ook ter sprake komen in onze ALV in september.
In onze vorige nieuwsbrief lieten wij u al weten zeer bezorgd te zijn over de financiële situatie van
Ballast Nedam en de mogelijke gevolgen voor ons pensioenfonds . Wij hebben daarom in maart het
bestuur van het pensioenfonds schriftelijk verzocht om Ballast Nedam formeel te wijzen op de
positie van het fonds ingeval Ballast Nedam wordt overgenomen en ons pensioenfonds elders moet
worden ondergebracht. De schriftelijke reactie was dat BNPF het niet tot zijn taak ziet om Ballast
Nedam hierop te wijzen. Wij hebben daarom in april een brief gestuurd naar de directie van Ballast
Nedam met een kopie naar de Raad van Commissarissen met de verzoek om bij
overnameonderhandelingen de positie van het fonds goed mee te wegen. Immers, het fonds zal in
een dergelijke situatie zeker extra middelen nodig hebben voor het behoud van de huidige
pensioenaanspraken. Vrijwel direct ontvingen wij een schriftelijk antwoord van Ballast Nedam dat
van overname geen sprake is en mocht dit ooit het geval zijn Ballast Nedam zijn verplichtingen
jegens het fonds na zal komen. De betreffende correspondentie staat gepubliceerd op onze
website.
In het recente overleg met BNPF werd ons verteld dat men gehoor gaat geven aan ons herhaald en
dringend verzoek om een onderzoek te doen naar de voor en nadelen van het wel of niet zelfstandig
voort blijven bestaan als pensioenfonds. Er is ons bovendien toegezegd dat wij actief betrokken
zullen worden bij dit onderzoek.
Na lang aandringen ontvingen wij eind april schriftelijk antwoord van BNPF op een groot aantal
uitstaande vragen. Niet alle antwoorden zijn meteen duidelijk en we hebben daarom binnenkort
weer overleg met de actuaris van het BN pensioenfonds. We verwachten een soort eindrapport
met de details uiterlijk in juli op de website te publiceren, zodat u voldoende tijd hebt om het
rapport te bestuderen voor de ALV van september.
U begrijpt, er zijn nog tal van zaken die het nodig maken dat wij BNPF en Ballast Nedam met
argusogen blijven volgen. Daaronder valt natuurlijk ook ons herhaald en dringend verzoek aan BNPF
om de vervolgkorting van 7 % te herstellen alvorens over te gaan tot indexatie.
We beseffen onze beperkte mogelijkheden ( geen stemrecht) , maar zullen er blijvend alles aan doen
om onze rechten bij BNPF en Ballast Nedam zo goed mogelijk in beeld te houden.
In de loop van juli zullen wij u de agenda toesturen voor de Algemene Ledenvergadering van 10
september 2014.
Mede namens alle bestuursleden, wens ik u een mooie zomer toe en ik hoop u in goede gezondheid
te ontmoeten tijdens de Algemene ledenvergadering.
Met een vriendelijke groet,
Namens het VvP-BNPf bestuur
Kees Wierda, voorzitter.
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