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Beste BNPF Pensioengerechtigden, 

Sinds onze laatste nieuwsbrief van maart, zijn er op het pensioenfront weinig nieuwe zaken 

te melden, maar het tegendeel geldt voor de roerige tijden die onze voormalige werkgever 

meemaakt. Nu een faillissement blijkt te zijn voorkomen, lezen we in de krant dat er 

overnameonderhandelingen gaande zijn met enkele Europese bouwbedrijven. Strabag, Vinci 

en Bilfinger worden genoemd. Hopelijk zal dit leiden tot een voortbestaan van Ballast 

Nedam, als onderdeel van een groot Europees  concern. Het is echter volledig onzeker of 

ons pensioenfonds in de huidige vorm kan blijven bestaan. Het is voor uw bestuur op dit 

moment het belangrijkste aandachtspunt, om middels correspondentie en overleg met het 

bestuur van BNPF , aan te dringen op informatie over de  mogelijke voordelen en/of 

nadelen van een transitie van ons pensioenfonds naar BPfBouw of een verzekeraar. 

Wederom moeten wij u melden dat BNPF op dit belangrijke onderwerp nog geen concrete 

informatie heeft of wil prijsgeven maar we hopen hierover meer te horen in de loop van 

juni. Uiteraard zullen wij ons als vereniging bij een eventuele overgang van het fonds 

buitengewoon inspannen om de positie van de gepensioneerden zo goed mogelijk over het 

voetlicht te krijgen. Wij sluiten daarbij inschakeling van DNB niet ondenkbaar. 

Redenen waarom  BNPF te maken heeft met een tekort 

U hebt onlangs een persoonlijke brief ontvangen van BNPF met vermelding van uw 

persoonlijke aanspraken. In deze brief wordt u er nog een keer op gewezen dat u geen 

gegarandeerd recht heeft opgebouwd op een vast pensioen. Verder een overzicht van 

gemiste indexaties over de afgelopen jaren maar geen woord meer over kortingherstel. 

De brief besluit met een uitleg over de redenen waarom het fonds te maken heeft met een 

tekort, echter vergeet de directeur van het pensioenbureau een aantal redenen te 

vermelden, waarover wij in de afgelopen jaren constant hebben gerapporteerd: 

Het fonds is bij de invoering van de vaste premieregeling in 2005 achtergelaten met een 

lage dekkingsgraad, ontstaan door het jaren lang te weinig afdragen van premies door de 

werkgever. Behalve het niet afgedragen werknemersdeel komt het  niet afgedragen 

werkgeversdeel  redelijk overeen met de inmiddels 10% opgelopen korting.  
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Zonder deze kwalijke historische praktijk waren we zonder grote kleerscheuren door de 

kredietcrisis gekomen, was de opgelopen korting niet nodig geweest en had BNPF nog 

steeds behoord tot de fondsen met een gezonde dekkingsgraad. Helaas is dit een koe in z’n 

kont kijken maar moeten we hopen dat de Raad van bestuur van Ballast Nedam in z’n 

onderhandelingen met een overnamepartij hiermee rekening houdt.  Bovenstaande 

feitelijke situatie is in een recente VvP-BNPf brief aan de RvB en de RvC van Ballast Nedam 

nog eens uitgelegd en in een brief aan het bestuur van BNPf hebben we gevraagd om onze 

standpunten in het overleg met Ballast Nedam mee te nemen. In deze brieven wordt ook 

nogmaals gewezen op onze standpunten en onderliggende berekeningen betreffende de 

zeer hoge Voorziening Pensioen Verplichting (VPV) van het fonds tegenover het vermogen 

(gemiddeld 12% hoger dan andere fondsen), waardoor de dekkingsgraad te laag uitvalt en 

er (ondanks het sterk groeiende vermogen) geen indexaties plaatsvinden.   

Effecten van het  nieuwe Financiële Toetsings Kader (nFTK) 

 Het door de regering ingestelde nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) is bindend 

voor pensioenfondsen inzake indexering en kortingen en gezien de lage rentestand en 

de hoge vereiste financiële buffers is er de komende jaren weinig zicht op indexaties en 

al helemaal niet op kortingherstel.  

 De invloed op ons fonds van het nFTK betekent, dat alleen nog maar sprake is van 

mogelijke indexaties in de verre toekomst en herstel van opgelopen kortingen is van de 

baan. Wel zijn de pensioenvermogens in 2014 hard gestegen, maar door de verplichting 

om de surrealistische lage rekenrente toe te passen stijgt de dekkingsgraad nauwelijks 

(107% eind 2014). Details kunt u vinden in de nieuwsbrief op de website van BNPF en 

eind mei komt het jaarverslag uit met exacte cijfers. 

 Het voor de gepensioneerden schadelijk gebruik van de gedempte premiebepaling blijft 

toegestaan ondanks de aangetoonde vermogens overheveling van gepensioneerden en 

premievrijen naar actieven. Ook voor ons fonds geldt dat dit ten koste is gegaan van 

kortingherstel of indexatiemogelijkheden.   

 Waarschijnlijk dankzij veel steun van de gepensioneerden heeft de partij 50+  een zetel 

extra in de 1e kamer en is de voorzitter van de KNVG, Martien van Rooijen nu tevens lid 

van de 1e kamer.  Mogelijk is hij in staat om de belangen van de gepensioneerden beter 

over het politieke voetlicht te brengen.  

 Op de website www.loon voorlater.nl  kunt u meegenieten van de hilarische manier 

waarop deze site de nationale politiek  aan de kaak stelt.   
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Algemene ledenvergadering woensdag 9 september 

We hebben een datum vastgesteld voor de algemene ledenvergadering en een formele 

uitnodiging met een gedetailleerde agenda volgt later. We zullen trachten om  de 

presentatie van het formele verenigingsdeel en de pensioencijfers zo kort mogelijk te 

houden zodat er in de pauze meer gelegenheid is voor persoonlijke contacten. 

Tenslotte, zo gauw er meer nieuws is over Ballast Nedam of een voorstel voor transitie van 

het fonds, laten wij u dit uiteraard weten. Kijk ook af en toe op onze website ( www.vvp-

bnpf.nl) en de website van BNPf (www.bnpf.nl), omdat nieuws over de pensioendetails daar 

frequenter op staan. 

Met een vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van VvP- BNPf , 

Kees Wierda, voorzitter  
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