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Geachte leden van de VvP-BNPf, 

Het jaar 2015 is nog niet helemaal ten einde maar toch maar vast een nieuwsbrief om u op 
de hoogte te stellen van enkele aanstaande veranderingen in ons pensioenfonds. 

Zoals al aan u meegedeeld is Renaissance Construction de nieuwe eigenaar van Ballast 
Nedam en het directe gevaar dat het pensioenfonds gesloten zou kunnen worden is 
daarmee afgewend.  

Onze vertegenwoordigers in het bestuur en het verantwoordingsorgaan van het 
pensioenfonds houden ons goed op de hoogte en uit de gesprekken die zij gevoerd hebben 
met vertegenwoordigers van Ballast Nedam, de werkgever, hebben zij opgemaakt dat de 
werkgever zich bewust is van het feit dat transitie van het totale fonds naar BPfBouw of 
naar een verzekeringsmaatschappij op dit moment geen optie is omdat dan sprake zou zijn 
van een behoorlijke korting. Anderzijds zit de werkgever met het probleem dat de lagere 
kostendekkende premie niet voldoende is voor de actieven om een goed pensioen op te 
bouwen. 

Er schijnt nu consensus bereikt te zijn door een deel van de verdere opbouw van de actieven 
wel onder te brengen bij BPfBouw en voor het overige BNPF te laten zoals het nu is. Onze 
vertegenwoordigers in het fondsbestuur en de VO hebben ons verzekerd dat, mocht deze 
verandering plaatsvinden, er geen negatieve gevolgen aan verbonden zijn voor de 
gepensioneerden, m.a.w. vooralsnog geen verdere korting en geen verandering van 
aanspraken.   

 Voor de actieven is er op deze wijze een betere mogelijkheid om bij BPfBouw met 
een lagere premie een beter pensioen op te bouwen dan bij BNPF. 

 Voor de inactieven blijft voorlopig alles bij het oude en is er meer tijd om de 
alternatieven van een transitie van het fonds uit te zoeken zonder de druk van een 
slechte onderhandelingspositie. 

Als VvP bestuur worden wij regelmatig bijgepraat door het bestuur van BNPF en onze 
vertegenwoordigers in het bestuur en in de VO betreffende de mogelijkheden om het 
opgebouwde pensioenvermogen onder te brengen bij een ander groot fonds.  Belangrijk 
uitgangspunt blijft volgens onze vertegenwoordigers hierbij dat er geen verdere kortingen 
plaats zullen vinden.  Ook blijven wij, zoals eerder gemeld, in gesprek met het fondsbestuur 
om uitleg te krijgen bij een aantal o.i. veel te hoge verplichtingen die een negatief effect 
hebben op de dekkingsgraad. 
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Zoals eerder uitgelegd 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. Ballast Nedam is op dit moment niet in staat om 
financieel bij te springen maar mogelijk wel in de toekomst. 

Als vereniging zijn wij lid van de KNVG en kunnen samen met andere verenigingen proberen 
druk uit te oefenen op de regering om het rampzalige beleid van het potdicht houden van 
de overvolle kassen van de pensioenfondsen aan te passen zodat de uitkeringen 
geïndexeerd kunnen worden. 

In de afgelopen ledenvergadering is de begroting voor 2016 goedgekeurd en besloten om 
de jaarcontributie voor 2016 ongewijzigd op €20.- te houden.  Voor leden die een 
automatische incassomachtiging hebben gegeven is deze brief een herinnering dat dit 
bedrag in januari automatisch wordt afgeschreven. De overige leden worden hierbij 
vriendelijk verzocht om hun jaarcontributie voor 2016 over te maken naar: 

rekeningnr. NL98 ABNA 0558 8404 34, ten name van de VvP-BNPf.  

 

Wij gaan ervan uit dat u een officiële brief zult ontvangen van BNPF zodra er een formele 
aanpassing van de uitvoeringsovereenkomst tussen Ballast Nedam en BNPF plaatsvindt. 
Indien dit zinvol is zullen wij u hierover aanvullend informeren. Uiteraard zijn wij bereid om 
uw vragen te beantwoorden. 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.  

Rest ons u en de uwen een voorspoedig 2016 toe te wensen in de hoop dat onze 
pensioenen enigszins waardevast zullen blijven. 

Met een vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van VvP-BNPf, 

Kees Wierda, voorzitter 

 


