VvP-BNPf

Vereniging van Pensioengerechtigden
van het Ballast Nedam Pensioenfonds

Concept Notulen Algemene Leden Vergadering 10 sept. 2014 te Maarssen
Datum:
Aanvang:
Aanwezig:
Gastspreker:
Aanwezig:
Afmeldingen:

10 september 2014
13.00 uur
Het bestuur van de VvP-BNPf (7 Leden)
De heren W. Hubeek en K. Molenaar
54 leden
8 Leden

• Opening
De voorzitter opent de vergadering om 13.00 uur en wijst de aanwezigen op de volle agenda van
deze bijeenkomst. Hij stelt voor de vergadering te laten verlopen conform de door het bestuur
gemaakte agenda en power point presentatie.
Verder meldt hij, dat de gastsprekers van vanmiddag zijn:
- de heer W. Hubeek, vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden in het bestuur van BNPF
- de heer K. Molenaar, sinds 1 januari 2014 voorzitter van de gezamenlijke pensioencommissie
van KNVG en NVOG.
 Goedkeuring van de notulen van 28 augustus 2013
De notulen worden door de voorzitter pagina na pagina doorgenomen en door de vergadering
zonder wijzigingen en/of toevoegingen goedgekeurd.
• Ingekomen- en uitgaande stukken
De secretaris meldt de vergadering dat er geen ingekomen en uitgaande stukken zijn t.a.v. van deze
Algemene Leden Vergadering. Hij meldt de aanwezigen dat zich 8 leden bij het secretariaat
schriftelijk hebben afgemeld. Verder deelt hij de aanwezigen mee, dat de vereniging bericht heeft
ontvangen over het overlijden van de volgende leden: de heer van Kouwen, de heer K. Trimpe
Burger en Mevr. M. Lamont.
• Financieel verslag 2013, leden bestand, begroting 2015
De penningmeester laat door middel van een aantal sheets zien, dat het ledenbestand van de
vereniging constant blijft op ongeveer 500 betalende leden. Verder toont hij de financiële eindcijfers
van 2013 met een batig saldo van € 271, -. Dit bedrag is toegevoegd aan de inkomsten van 2014.
Verder meldt hij de vergadering dat, door het gebrek aan medewerking van BNPF, het bestuur er
niet in is geslaagd de premievrijen te benaderen voor het lidmaatschap van onze vereniging.
Hij geeft toelichting bij de stand van de financiële cijfers van 2014 met een vooralsnog batig saldo.
De begroting voor het jaar 2015 wordt toegelicht. Bij deze begroting is de penningmeester wederom
uitgegaan van 500 leden.
Niettegenstaande het feit dat de kosten voor verzending van post naar de leden zonder e-mailadres
sterk is toegenomen, stelt de penningmeester voor de contributie van € 20,- per jaar niet te
verhogen. De vergadering gaat akkoord met dit voorstel.
De kascommissie bestaande uit de heren F. de Canne en H. Waanders hebben naar de financiële
cijfers van 2013 gekeken en deze goedgekeurd. Als gevolg daarvan ontvangt de penningmeester (en
daarmee het bestuur) over 2013 cijfers decharge van de vergadering.
Verder meldt de penningmeester dat er nog steeds geen duidelijk beeld is van het mogelijke gebruik
van individuele rechtsbijstandverzekeringen van de leden voor een mogelijke rechtszaak tegen
BNPF. Verschillende informatie van verzekeringsmaatschappijen is bij de penningmeester
binnengekomen. Dit doet hem vermoeden dat, indien er besloten wordt door de leden van de
vereniging om een proces tegen het bestuur te beginnen, er toch nog een extra financiële bijdrage
gevraagd zal moeten worden van de leden om de kosten van zo’n proces te dekken.
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• Vacatures
De voorzitter meldt de aanwezigen, dat er binnen het bestuur van de vereniging een vacature is voor
de functie van secretaris en vraagt de vergadering of iemand deze functie binnen het bestuur van de
huidige secretaris wil overnemen.
Verder meldt hij dat, er binnen het verantwoordingsorgaan van het Ballast Nedam Pensioenfonds
ook een vacature gaat ontstaan nu de vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden in dit
verantwoordingsorgaan, de heer J. Romeijn, heeft aangegeven de functie niet langer te kunnen
uitvoeren vanwege verhuizing naar het buitenland. Er zal door het bestuur van BNPF een mailing
worden uitgestuurd naar alle leden met de oproep zich kandidaat te stellen voor deze functie. Het
zou goed zijn als deze functie zou worden ingevuld door een lid van onze vereniging.
• Terugblik programmapunten en acties afgelopen jaar
De voorzitter geeft toelichting bij de ondernomen acties van afgelopen jaar, zoals de brief die
uitgegaan is naar het fondsbestuur om zo spoedig mogelijk de korting van 3% te herstellen.
Het rapport van de Pensioencommissie is ook verzonden naar het bestuur van BNPF en naar het
Verantwoordingsorgaan en de heer van Hoogstraten heeft in het laatste informele overleg met het
VvP-BNPf bestuur verteld, dat er door het bestuur van BNPF zeer serieus naar gekeken zal worden.
Het nieuwe actuariële bestuurslid van het fonds is gevraagd commentaar te geven op de inhoud van
het rapport.
Verder is tijdens het informele overleg met het bestuur van BNPF eindelijk door het bestuur van
BNPF toegezegd, dat men vaart gaat zetten achter het onderzoek of BNPF in de toekomst wel
zelfstandig door kan gaan. Beloofd wordt, dat er in oktober met alle stakeholders over dit
onderwerp zal worden gesproken.
De voorzitter blikt even terug op de bijeenkomst van de leden van BNPF jl. april, waar 47 actieve
leden besloten d.m.v. stemming over 7000 leden van het Ballast Nedam Pensioenfonds. Tijdens het
informele overleg met BNPF is hem verteld dat BNPF van plan is het stemrecht van de leden af te
schaffen, hetgeen voor de pensioengerechtigden geen verschil maakt maar wel voor de actieven. De
COR heeft dan ook bedenktijd gevraagd aan het bestuur van BNPF.
Het bestuur wacht nog steeds op een plausibele reactie van de directie van BN m.b.t. de AOW
compensatie van expats die in het verleden in Saudi voor BN hebben gewerkt.
Het bestuur is ook in druk overleg met de KNVG en volgt nauwgezet de lobby, die door deze
koepelorganisatie in Den Haag wordt gevoerd naar aanleiding van de plannen van staatssecretaris
Klijnsma.
Met betrekking tot het mogelijk nemen van gerechtelijke stappen naar BNPF over de wijzigingen in
het pensioenreglement, zoals voorgesteld door onze pensioen advocaat Veugeler, meldt de
voorzitter dat het bestuur nog steeds niet de consequenties van een dergelijke actie kan overzien en
dus tot op heden deze actie niet onderneemt.
Het bestuur zal een contract maken met heer W. Schuddeboom, actuaris in ruste, en hem vragen
zijn visie en bemerkingen te geven over het rapport dat door onze pensioencommissie is gemaakt en
waar zeer veel tijd door de leden van deze commissie in is gestoken.
Het bestuur van de vereniging heeft m.b.t. de "Wet Versterking Bestuur" op verzoek van het bestuur
van BNPF haar mening gegeven over hoe het bestuur van ons fonds georganiseerd zou moeten zijn.
Helaas is ons advies door het bestuur van BNPF niet overgenomen en zijn de pensioengerechtigden
nog steeds slechts met één man vertegenwoordigd in het bestuur van BNPF.
Door de tekst in de gewijzigde statuten van het fonds heeft de werkgever volgens de VvP-BNPf de
mogelijkheid tot veto door afwezig te zijn op een beslissende vergadering.
De premievrijen zijn nu wel in het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigd. De belangen van de
premievrijen lopen vaak parallel aan die van de gepensioneerden.
Het verzoek van het bestuur aan BNPF om de contactgegevens van de Premievrijen ter beschikking
te stellen werd door het bestuur afgewezen, met als reden de wet op de privacy.
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Het bestuur zal nu via het verantwoordingsorgaan proberen de premievrijen te overtuigen lid te
worden van onze vereniging.
Vraag van de heer B. Jamieson
Met wie heeft het bestuur gesproken binnen BN? Antwoord van de voorzitter: met de heer Theo
Bruijninckx, (vz. RvB) en de heer Olaf Padberg (secr. RvB).
Hoe kan het dat de werkgever het veto recht heeft? Antwoord van de voorzitter:
het nieuwe bestuur van BNPF bestaat nu uit:
- 2 leden namens de werkgever;
- 1 namens de werknemers;
- 1 vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden;
- 2 externe specialisten (1 actuarieel en 1 beleggingsdeskundige)
Door de tekst in de gewijzigde statuten is het niet mogelijk om besluit te nemen als de 2
vertegenwoordigers van de werkgever niet op de vergadering aanwezig zijn.
• Samenvatting conclusies en aanbevelingen onderzoeksrapport VvP-BNPf
Fons Vleghels presenteert namens de Pensioencommissie met behulp van de PowerPoint
presentatie de bevindingen van de commissie, zoals vast gelegd in het betreffende rapport.
Vraag van B. Jamieson: wat betekent F.T.K? antwoord: Financieel Toetsing Kader ingesteld door De
Nederlandse Bank en de Overheid. Doel is het creëren van grotere financiële buffers bij de
pensioenfondsen.
Fons Vleghels is van mening dat o.a. door het sterk afgenomen aantal actieven (Ontslagen bij BN)
het zelfstandig voortbestaan van het Ballast Nedam Pensioenfonds in gevaar komt. Tevens wijst hij
erop, dat de pensioenpremies niet voldoende zijn voor de pensioenverplichtingen voor de actieven
en dat bovendien de toepassing van een zgn. gedempte premie niet toelaatbaar is volgens de
Nederlandse Bank in een herstelperiode.
Verder laat hij de aanwezigen zien, dat BNPF het qua beleggingsresultaat redelijk goed doet in
vergelijking met BPf-Bouw en dat BNPF met de ruim aanwezige voorzieningen, een overstap naar
BPf-Bouw, zonder verlies van aanspraken mogelijk moeten zijn.
Vraag van de heer F. Scherpenzeel: Wat is de belangensituatie tussen onze vereniging en het
bestuur van BNPF; lopen de belangen parallel of zijn er verschillen?
De voorzitter beantwoordt deze vraag door te stellen, dat onze vereniging de belangen behartigt van
de pensioengerechtigden en dat het bestuur van BNPF moet kijken naar de belangen van alle 7000
deelnemers.
Met sheet 35 laat de heer Vleghels zien, dat ons fonds t.o.v. andere fondsen, o.a. voor de
sterftecijfers en excasso, veel hogere opslagen toepast.
De heer Vleghels stelt, dat het rapport van de pensioencommissie zeker nog getoetst moet worden
door een actuaris en een pensioenadvocaat voor er sprake kan zijn van juridische stappen door de
vereniging naar BNPF.
Vraag van de heer F. van Veldhoven: wat is het effect van de ontslagen bij BN voor het fonds?
Antwoord: door het minder aantal actieven en het vertrekken van premievrijen uit het fonds is de
verhouding actieven/inactieven sterk verslechterd en is meer sprake van een zgn. vergrijsd fonds.
Vraag van de heer Visbeek: is de rechtsbijstandverzekering van de leden nog steeds van belang voor
de vereniging? De heer Vleghels legt uit, dat hij heeft begrepen van pensioengerechtigden die
verzekerd zijn bij DAS (in hun juridische acties naar PMT), dat elke verzekerde een bedrag van
€ 12.500,- kreeg als vergoeding van de proceskosten (totaal € 62.500,-). De heer Kiesewetter heeft
een totaal andere uitleg gehoord van de rechtsbijstandverzekeringen. Het bestuur zegt toe dit punt
nu echt duidelijk uit te zoeken en de leden hierover te informeren.
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Vraag van de heer Vlaar: wanneer kunnen premievrijen hun pensioenaanspraken weghalen uit het
BN Pensioenfonds? Antwoord: als de dekkingsgraad boven de 105 staat, dus nu al daar de DG
ongeveer 108 is.
Opmerking JvdL n.a.v. de conceptnotulen: zie BNPF jaarverslag 2013, blz. 9 - 2e alinea:
"U kunt zien dat in enkele maanden na 1 april een dekkingsgraad gold die lager was dan 100%. Die
grens is om een aantal redenen belangrijk. Eén van die redenen is dat pensioenfondsen met een
dekkingsgraad van lager dan 100% niet mogen meewerken aan waardeoverdrachten . . . "
Vraag van de heer J. Dijkstra: Wat kost het de pensioengerechtigden als er door BNPF besloten
wordt over te stappen naar BPf-Bouw? Antwoord: dat weten we nog niet. Bij de overgang van Volker
Wessels in 2011 was het grote verschil dat de werkgever dit wilde en ook bereid was een bruidsschat
mee te geven. In hoeverre dit mogelijk is bij Ballast Nedam is twijfelachtig, gezien de financiële
situatie van het bedrijf.
 Presentatie door de heer W. Hubeek met als titel:
"De verkeerde man op de verkeerde plaats voor het verkeerde publiek"
De spreker neemt de aanwezigen mee terug in de tijd van de Armenwet van 1854 van waaruit in
Nederland een goed werkend pensioenstelsel is opgebouwd, dat nu door de overheid in rap tempo
wordt afgebroken.
Hij vraagt zich af of het pensioen een uitgesteld inkomen is of een uitkering uit een verbintenis,
hetgeen volgens hem een groot juridisch verschil maakt.
Door middel van een grafiek laat hij zien hoe sterk het pensioenvermogen is gegroeid en hoe sterk
de dekkingsgraad deze laatste jaren is gedaald.
Met betrekking tot het pensioenfonds van Ballast Nedam komt hij tot de volgende conclusies:
A) De werkgever is er de afgelopen jaren bepaald niet sterker op;
B) Er is een positieve bijdrage in het herstel van het fonds door goed vermogensbeheer in de
afgelopen paar jaar;
C) Er is een bijdrage in het herstel van de dekkingsgraad van het fonds geleverd door de
recente kortingen;
D) Er is geen bijdrage in het herstel van het fonds geweest als gevolg van de toepassing van de
gedempte premie.
Door de spreker wordt gesteld, dat door de invoering van het Nieuwe Financiële Toetsing Kader
herstel en indexatie worden weg gepolitiseerd. Verder stelt hij dat ons fonds te klein is om
zelfstandig door te gaan en dat de werkgever te zwak geworden is en dus helemaal geen
mogelijkheden meer heeft om iets voor het fonds te doen.
Hij roept de pensioengerechtigden op hun stem te laten horen, voordat het te laat is.
 Presentatie door de heer K. Molenaar, voorzitter pensioencommissie van de KNVG/NVOG
De heer Molenaar laat de aanwezigen in zijn betoog zien wat het standpunt is van de KNVG/NVOG
ten opzichte van het "Nieuwe Financiële Toetsingskader" zoals dat nu door Mevr. Klijnsma is
voorgesteld.
De kern van de kritiek van de KNVG/NVOG op het nieuwe wetsvoorstel is dat er teveel geld wordt
opgepot en er te weinig ruimte over blijft voor indexatie.
Verder wijst de heer Molenaar de aanwezigen op de brede maatschappelijke discussie die nu gaande
is over het pensioenstelsel in de toekomst, iedereen kan meedoen aan deze discussie en kan zijn
mening geven via de website; www.denationalepensioendialoog.nl.
Ook de dekkingsgraad krijgt een andere inhoud in het wetsvoorstel van Mevr. Klijnsma. Nu wordt
het een voortschrijdend gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over 12 maanden.
Ook stelt hij, dat er grote spanningen zijn in de nieuwe wet met betrekking tot de kostendekkende
premie en de gedempte premie, namelijk in de nieuwe wet is de gedempte premie op basis van het
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verwachte rendement toegestaan, mits de indexatieambitie van het fonds is meegenomen. De
KNVG/NVOG is hier fel tegen en is van mening dat alleen de zuiver kostendekkende premie
toegepast dient te worden als basis voor de inkoop van de pensioenen.
In het nieuwe wetsvoorstel wordt de rol van De Nederlandsche Bank nog belangrijker. DNB gaat zich
nu ook, behalve met het toezicht op de herstelplannen, bemoeien met de premievaststelling en ook
toezien op de haalbaarheidstoets en op de communicatie van het fonds met het
verantwoordingsorgaan.
Het is gebleken dat eigenlijk niemand deze nieuwe regels van de overheid wil en de KNVG/NVOB en
veel andere groepen hebben via de Tweede Kamer of via andere overlegorganen tegen deze
voorstellen geprotesteerd. De KNVG/NVOG is dan ook zeer benieuwd om te zien of de Tweede
Kamer de wet van Mevr. Klijnsma zal aannemen of verwerpen.
De voorzitter dankt de heer Molenaar voor zijn duidelijke uitleg over de nieuwe regels die
binnenkort door de Tweede Kamer in Den Haag zullen worden behandeld. Hij dankt namens de
aanwezigen de vertegenwoordigers van KNVG/NVOG voor hun pogingen om de eisen van de DNB en
de overheid om te buigen en hij overhandigt de heer Molenaar een kleine attentie namens de
vereniging.
 Voorbereiding BNPF- ALV, programmapunten volgend jaar
De voorzitter toont de vragen die het bestuur van plan is te zenden naar het bestuur van BNPF met
het verzoek aan hen om deze vragen op de geplande bijeenkomst van 25 september te
beantwoorden. Er komen geen verdere opmerkingen of aanvullingen.
Vervolgens toont de voorzitter de door het bestuur voorgestelde programmapunten voor het
komend jaar en ook hierop volgen geen opmerkingen of aanvullingen.
 Rondvraag
Gedurende de rondvraag wordt er vanuit de zaal gevraagd of de getoonde sheets rondgestuurd
worden. De voorzitter zegt toe dat de gehele PowerPoint presentaties (dus ook van de heren
Hubeek en Molenaar) op de website te zien zullen zijn.
De heer Scherpenzeel spreekt namens de aanwezigen een woord van dank uit aan het bestuur voor
het vele werk dat er ook dit jaar weer door de bestuursleden is verricht en voor het organiseren van
deze ALV. Hij heeft de voordrachten van de heren Hubeek en Molenaar als zeer verhelderend
ervaren.
 Sluiting
Na deze woorden en na geconstateerd te hebben dat er geen verdere vragen en/of opmerkingen
zijn sluit de voorzitter de vergadering.

Voorzitter

Secretaris

C. Wierda

J. Dieben
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