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Kenmerk: Nieuwsbrief 20151114/cw/jd 

 

Geachte  leden van de VvP -BNPf, 

 

U hebt in de notulen van onze Algemene Ledenvergadering van 9 september kunnen lezen 

dat op diezelfde dag Renaissance Construction(RC) het overnamebod van BN verlaagde van 

1,55€ naar 0,30€.  Tijdens de jaarvergadering van het fonds op 24 sept  gaf Peter van 

Zwieten, de financiële man in de RvB toelichting bij de mogelijke toekomstige overname 

door RC en vertelde dat er pas eind november zekerheid zal zijn omdat RC minimaal 65% 

van de aandelen in bezit moet hebben wil de deal doorgaan. Vrij recent, tijdens de extra 

aandeelhoudersvergadering werd bekend gemaakt dat Peter eind van het jaar aftreedt als 

lid van de RvB.  De grote aandeelhouders zijn knarsetandend  akkoord gegaan met de lage 

vergoeding voor hun Ballast Nedam aandelen en daarmee is de weg open naar een hopelijk 

betere toekomst voor het bedrijf onder leiding van Renaissance Construction(RC). Hierbij 

opgemerkt dat RC nu wel de mogelijkheid heeft om onderdelen van het bedrijf te verkopen. 

Het directe gevaar dat het pensioenfonds gesloten zou kunnen worden door faillissement 

van Ballast Nedam is hiermee niet meer aan de orde.  

Op 2 november j.l. zijn wij als VvP bestuur bijgepraat over de zgn “heroriëntatie  van het 

fonds”  Tijdens deze bijeenkomst vertelde Dick Vis, de nieuwe voorzitter van het bestuur 

van BNPf dat alles erop gericht is om in de nabije toekomst het fonds onder te brengen bij 

BPfBouw of bij een verzekeringsmij, maar dat een overstap op dit moment  zeer ongunstig 

zou uitpakken voor met name de gepensioneerden en dat om die reden voorlopig een vorm 

van zelfstandig doorgaan met het fonds verre de voorkeur heeft.   Het scenario van een 

gesloten fonds is ook in detail bestudeerd  en zou duidelijk een nog slechter resultaat geven. 

Tijdens dit gesprek kregen wij de indruk dat er zeer serieus gestudeerd wordt door het 

bestuur van BNPf en er alles aan wordt gedaan om verdere kortingen op korte termijn te 

voorkomen. 

Binnenkort heeft een delegatie van ons bestuur opnieuw overleg met een delegatie van het 

BNPf bestuur om een aantal uitstaande vraagpunten te bespreken, met nog steeds als basis 

het VvP onderzoeksrapport van enkele jaren geleden, maar ook om de beantwoording van 

onze schriftelijke vragen voor de jaarvergadering van 24 september te bespreken.  De door 

BNPf gegeven antwoorden op onze vragen achten wij onvoldoende. We hebben nog steeds 
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geen duidelijke antwoorden gekregen op onze vragen over het dekkingsgraadverschil met 

BpfBouw  en de o.i. veel te hoge Verplichte Voorziening voor sterfte en rente. 

Een openstaand punt is wat ons betreft nog steeds het mogelijke lidmaatschap van onze 

vereniging door de premievrijen. Van onze vertegenwoordigers in het VO begrijpen wij dat 

de premievrije leden van de VO hier niets in zien.  Wij zullen nogmaals een verzoek doen 

aan BNPf voor medewerking om deze groep te kunnen benaderen. 

Ook blijven wij de Raad van Bestuur van Ballast Nedam er in juridische bewoordingen op 

wijzen dat er, bij de overgang naar de uitkeringsovereenkomst op basis van een collectieve 

beschikbare premieregeling per 1 jan 2005, een veel te rooskleurig beeld is gegeven van de 

toestand van het fonds. U weet dat sindsdien de werkgever geen bijstortingen meer hoefde 

te doen. Hoewel duidelijk is dat er op dit moment niets te halen is bij Ballast Nedam blijven 

wij toch de werkgever op indringende wijze herinneren aan dit feit. Zie ook onze meer 

gedetailleerde toelichting in onze nieuwsbrief van maart j.l. en ook de betreffende 

correspondentie met Ballast Nedam op onze website. 

Over de effecten van de nieuwe pensioenwetgeving hebben wij niets meer te vertellen dan 

in onze nieuwsbrief van maart j.l.  Van onze koepel de KNVG krijgen we van tijd tot tijd 

relevante informatie en plaatsen die vervolgens op onze website.  De KNVG samen met  

andere belangenorganisaties proberen gaten te schieten in het regeringsbeleid maar tot nu 

toe zonder resultaat. De door Den Haag gecreëerde steeds hogere financiële buffers bij de 

pensioenfondsen maken het voorlopig onmogelijk om uw pensioenuitkering te indexeren.  

In de Algemene ledenvergadering hebben we het vertrek van Jaap Dieben, als secretaris uit 

het bestuur gemeld en nogmaals aan de aanwezige leden gevraagd wie deze functie zou 

willen vervullen. We waren ontzettend blij na afloop van de vergadering van Ron van 

Rooden te horen dat hij bereid is per 1 januari 2016 de functie van secretaris van Jaap over 

te nemen. Gezien het feit dat er zich inmiddels geen andere kandidaten hebben gemeld is 

Ron van Rooden dus onze nieuwe secretaris per 1 januari. Ron , van harte welkom en ik 

neem hierbij tevens de gelegenheid om Jaap Dieben hartelijk te bedanken voor het vele 

werk dat hij heeft verricht voor onze vereniging en wij hopen natuurlijk dat hij wel een 

kritisch meedenkend VvP lid zal blijven. 

Tenslotte, zo gauw er meer nieuws is over een vormkeuze van BNPf voor voortzetting 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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