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Beste BNPF Pensioengerechtigde,
Het jaar loopt wederom ten einde en dus tijd voor een beschouwing over allerlei zaken die ons
pensioen raken.
Het belangrijkste blijft uiteraard de financiële stand van het fonds. Welnu het vermogen is naar
grote hoogte gestegen per 30 sept j.l. 949M€ dat is 13 % hoger dan eind 2013. Helaas zijn ook de
verplichtingen behoorlijk toegenomen ( 12%) waardoor de dekkingsgraad per 30 sept bleef steken
op 107%. Dit betekent dat we in de nabije toekomst geen verdere kortingen hoeven te vrezen, maar
ook mogelijke verbeteringen liggen ver in het verschiet o.a. omdat ons verzoek om de korting van 3
% ongedaan te maken is afgewezen. Wij hebben het BNPf bestuur schriftelijk laten weten diep
teleurgesteld te zijn in hun passieve houding waardoor zeer waarschijnlijk na invoering van de
nieuwe wet herstel van kortingen en indexaties voor de komende 10 jaar niet meer mogelijk zal zijn.
U hebt ongetwijfeld uit de pers vernomen dat de 2e kamer het regeringsvoorstel tot aanpassing van
de pensioenwet vrijwel onverkort heeft aangenomen. De hoofdzaken van de nieuwe wet :
 Positief : fluctuaties uitsmeren over 10 jaar.


Negatief : de financiële buffers verder omhoog, waardoor we de komende jaren kunnen fluiten
naar prijspeil-indexaties. Verdere verslechtering van de opbouwmogelijkheden voor de actieven
,maar wel wordt toegestaan om een hogere rekenrente voor de jaarlijkse opbouw van
pensioenen te gebruiken. Omdat de lage kapitaalmarktrente gebruikt moet worden voor de
reeds opgebouwde vermogens vindt er jaarlijks een kleine vermogensoverheveling plaats van de
gepensioneerden naar de actieven. Op deze manier houdt de regering de werkenden koest ten
koste van de gepensioneerden. Dit noemen ze evenwichtige verdeling van de middelen.

Het wetsvoorstel ligt nu bij de 1e kamer ter ratificering. De KNVG, onze koepelorganisatie, probeert
er, samen met de NVOG en anderen, alles aan te doen om het voorstel van de sociale partners
nogmaals onder de aandacht te brengen en de 1e kamer er toe te bewegen om het inwerkingtreden
van de wet te voorkomen. Zie onze website en die van de KNVG ( www.knvg.nl ) met links naar de
betreffende correspondentie. Als bijlage bij deze nieuwsbrief treft u de recente KNVG brief aan de 1e
kamer aan.
Op alle fronten blijkt steeds weer dat we als gepensioneerden weinig of niets te vertellen hebben en
alleen maar kritische vragen kunnen stellen of , in een uiterste geval naar de rechter stappen om ons
gelijk te krijgen. Politieke invloed kunnen we op korte termijn uitoefenen door afwijkend te
stemmen bij de statenverkiezingen in maart 2015, want daarmee bepalen we de samenstelling van
de 1e kamer.
Nota Bene: de regeringspartijen VVD en PvdA , aangevuld met D66, CU en de SGP hebben deze
aanpassing van de pensioenwet gecreëerd en ondersteunen deze wet met hun stemgedrag.
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De financiële situatie van Ballast Nedam( de premiebetalende werkgever) is allerminst rooskleurig.
De door de banken gedwongen verkoop van hefschip de Svanen, kroonjuweel van Ballast Nedam,
aan v. Oord stemt ons diep treurig, niet alleen omdat sommigen van ons dit voelen als verlies van
een stukje trots verleden , maar met name ook omdat het risico opdoemt van een gesloten
pensioenfonds waarvan we niet goed weten of dit positief of negatief zal uitwerken.
We zijn enkele dagen geleden door het BNPF bestuur, onder aanwezigheid van de nieuwe directeur
van het fonds, dhr. Robert Hendriks, bijgepraat over de vorderingen van de zgn. heroriëntatie
studie over de toekomst van het fonds. Men is er nog lang niet uit en verschillende scenario’s
moeten nog verder worden uitgewerkt. Wel hebben we de indruk gekregen dat er nu eindelijk
serieus gestudeerd wordt op b.v de consequenties van instappen bij BPfBouw of bij een
verzekeringsmaatschappij, in vergelijk tot doorgaan met het huidige zelfstandige fonds. Het zal nog
enige maanden duren voordat er definitieve duidelijkheid is en er een goed beeld is van voor en
nadelen van de verschillende opties. Uiteraard zullen wij u hierover informeren zo gauw we meer
weten en mogelijk volgt er een consultatie van de VvP leden met informatie over de voor- en
nadelen van een toekomstige situatie.
In ons recente overleg met de RvB van Ballast Nedam is wederom aan de orde geweest het
onderwerp van de “AOW compensatie expats”, dit omdat enkele gepensioneerden ons hebben
verteld zich nadelig behandeld te voelen. Wat is het geval, Ballast Nedam als werkgever heeft sinds
1995 een vervangende AOW regeling ondergebracht bij het pensioenfonds met de mededeling dat
het pensioenfonds hiervoor een aparte verzekering bij Nationale Nederlanden zou afsluiten. Het
pensioenfonds ontkent dit en deelt mee dat de AOW compensatie is ondergebracht bij de reguliere
pensioenopbouw en niet apart verzekerd is, of is geweest. Gevolg is dus dat het pensioen ook voor
het AOW deel getroffen is door de recente kortingen. De RvB van Ballast Nedam is van mening dat
de individuele medewerkers hierdoor waarschijnlijk niet benadeeld zijn en mochten zij hier anders
over denken zij dit alsnog bij de werkgever aanhangig moeten maken. Mocht u de exacte tekst van
het antwoord van de RvB van Ballast Nedam willen weten, neem dan contact op met het
secretariaat van onze vereniging die alsnog de exacte tekst aan u zal sturen.
Tijdens de laatste algemene vergadering van BNPf hebben wij geprotesteerd tegen de huidige
stemrechtprocedure. Alleen de werknemers hebben stemrecht dus de gepensioneerden en de
premievrijen mogen alleen maar luisteren en eventueel opmerkingen maken. Een klein aantal
stemgerechtigden kan het lot bepalen van 7000 belanghebbenden in het fonds.
Het bestuur van BNPf heeft dit probleem onderkend en gaat voorstellen om het stemrecht van de
werknemers geheel uit de statuten te verwijderen. Naar onze mening ware het beter geweest om
ook stemrecht te verschaffen aan de gepensioneerden, maar dat is niet bespreekbaar, dus dan maar
helemaal geen stemrecht en in de algemene vergadering alleen informatie en een platform voor
discussie. Besluiten kunnen dan alleen genomen worden door het fondsbestuur waar de
gepensioneerden slechts met één van de zes zetels deel vanuit maken, een situatie die onze
blijvende afkeuring heeft.
Het onderzoeksrapport van onze pensioencommissie is verstrekt aan het fondsbestuur, aan het
verantwoordingsorgaan en ook aan de werkgever. Het fondsbestuur heeft aangegeven dat er serieus
op gereageerd gaat worden en dat is inmiddels gebeurd. We hebben een brief ontvangen met 24
vragen om verder toelichting en uitleg en deze brief is inmiddels beantwoord. Verder heeft het
bestuur ons uitgenodigd om het rapport verder te bespreken. Deze gesprekken zullen in januari gaan
plaatsvinden.
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Een belangrijk punt is en blijft onze eis dat de korting-herstelprocedure van het pensioenreglement
2012 weer in ere wordt hersteld. Het kan zijn dat wij u binnenkort verder zullen informeren over de
mogelijkheden om onze eis verder kracht bij te zetten. Hoopvol is het aantal leden dat bereid is om
de rechtsbijstandsverzekering daartoe aan te wenden.
En dan nog enkele organisatorische en huishoudelijke VvP zaken:
Na veel aandringen is het bestuur van BNPf bereid gevonden om onze vereniging te informeren
ingeval van overlijden van een gepensioneerde. Uiteraard wordt ook rechtstreekse informatie aan
ons secretariaat op prijs gesteld.
Ons verzoek aan de leden om zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie, hetzij die van
secretaris van onze vereniging hetzij de functie van afgevaardigde namens de gepensioneerden in
het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds is niet of nauwelijks beantwoord. We kunnen
ons voorstellen dat dit aan uw aandacht is ontsnapt, dus wij stellen alsnog uw positieve reactie op
prijs.
We hebben een overeenkomst met dhr. W. Schuddeboom, actuaris en registeraccountant, die ons
de komende tijd zal adviseren inzake onze bevindingen in het onderzoeksrapport van onze
pensioencommissie. De heer Schuddeboom is tevens actuarieel adviseur van de KNVG. Indien nodig
zal hij ons bijstaan in ons overleg met BNPf over de inhoudelijke zaken van het rapport.
Een openstaand punt is wat ons betreft nog steeds het mogelijke lidmaatschap van onze vereniging
door de premievrijen. Wij zullen dit het komende jaar nogmaals aanhangig maken via het
verantwoordingsorgaan omdat de belangen van de premievrijen deels gelijk lopen met de belangen
van de gepensioneerden.
Tijdens de algemene ledenvergadering van 10 september j.l is besloten om de jaarcontributie voor
2015 gelijk te houden aan 2014, namelijk 20€. Behalve de vaste kosten van bestuur en administratie
hebben we hierdoor een kleine dekking voor het inhuren van juridisch en actuarieel advies.
Leden die een automatische incasso hebben lopen hoeven niets te doen; het contributiebedrag
wordt automatisch in januari afgeschreven.
De overige leden wordt verzocht hun contributie voor eind januari over te maken op rek. nr. NL 98
ABNA 058840434 tnv VvP-BNPf.
Tenslotte,
Het jaar 2015 zal wederom 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 en, indien dit zinvol is, zullen wij er niet voor schuwen om naar de rechter te stappen.
Mocht u oud-collega’s spreken die nog geen lid zijn, spoor ze aan alsnog lid te worden. Eendracht
maakt macht en daarom hopen wij dat u ook weer in 2015 lid blijft van onze vereniging.
Rest mij om u en de uwen een voorspoedig en gezond 2015 toe te wensen.
Met een vriendelijke groet,
Het bestuur van VvP-BNPf,
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