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Geachte leden van de VvP-BNPf,
Er is de laatste tijd veel negatief nieuws geweest over de gezondheid van de pensioenfondsen. De
Nederlandse bank waarschuwde onlangs voor te lage dekkingsgraden en mogelijke toekomstige
kortingen met als hoofdoorzaak de zeer lage stand van de marktrente.
Wij proberen zo goed mogelijk te volgen hoe deze ontwikkeling van invloed is op ons fonds en onze
uitkeringen. De dekkingsgraad van ons fonds is net boven de 100% en het bestuur van BNPF heeft
ons zojuist laten weten dat er van kortingen de komende tijd nog geen sprake is, maar ook dat er
geen sprake kan zijn van indexaties.
Wij verwijzen u ook naar de nieuwe website van BNPF  http://www.bnpf.nl/ waarop U ook het
nieuwe pensioenreglement vindt
Onze pensioencommissie heeft de nieuwe pensioenuitvoeringsovereenkomst met Ballast Nedam
bestudeerd en een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het BNPF-bestuur. Zoals uitgelegd in onze
vorige nieuwsbrief betreft de verandering in hoofdzaak de basisopbouw van de actieven die vanaf
dit jaar plaats vindt in BPfBouw. Alleen de excedent opbouw van de actieven (salaris hoger dan ca €
55.000,-) en alle opgebouwde rechten tot nu toe van alle deelnemers blijven in BNPF.
Onze vragen over de nieuwe uitvoeringsovereenkomst betreffen de juridische status van de
werkgever en diens zorgplicht; over de nieuwe verhouding actieve /inactieve deelnemers; over de
consequentie voor de bestuurssamenstelling en over de vraag wanneer het aangepaste
pensioenreglement gepubliceerd wordt. Wij zien geen reden om, vanuit het belang van de
gepensioneerden, tegen de aangekondigde wijziging bezwaar te maken; onze vragen zijn tot
tevredenheid beantwoord.
Ook laat het bestuur van BNPF weten dat er tot nu toe geen acceptabele aanbiedingen zijn
ontvangen voor een mogelijke overname van het fonds en het bestuur van BNPF is daarom van
mening dat het geen zin heeft om op dit moment informatie naar buiten te brengen.
Helaas hebben wij nog steeds geen duidelijke verklaringen gekregen betreffende de wijze van
berekenen van bepaalde onderdelen van de VPV (Voorziening Pensioen Verplichtingen) die o.i.
mogelijk hebben geleid tot een te hoge VPV en daardoor een te lage DG (dekkingsgraad).
Immers, een lagere VPV betekent een betere dekkingsgraad, minder kans op mogelijk toekomstige
kortingen en een betere onderhandelingspositie met potentiele overnamekandidaten van het fonds.
Uieraard blijven wij aandringen op begrijpelijke informatie over dit onderwerp.
Het bestuur van BNPF heeft wel toegezegd dat de voorzitter van het bestuur of de directeur van het
pensioenbureau een en ander wil komen uitleggen in onze aanstaande algemene ledenvergadering
die wij willen houden op dinsdagmiddag 13 september 2016. Agendadetails zullen wij u tijdig
toesturen.
Ballast Nedam komt de laatste tijd niet veel in het nieuws, waarschijnlijk omdat het bedrijf niet meer
beursgenoteerd is sinds de overname door Renaissance Construction. Wel ontvingen wij begin april
eindelijk een antwoord van de Raad van Bestuur van Ballast Nedam op onze brieven van oktober
2015 en januari 2016 waarin wij de NV wezen op hun zorgplicht jegens het pensioenfonds en ook
herinnerden aan het feit dat het pensioenfonds in 2005 is achtergelaten met een reservetekort van
60 M€.
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Wij waren het op een aantal punten niet eens met de antwoorden van de werkgever en hebben
daarom op advies van onze advocaat nogmaals een brief gestuurd met herhaling van onze eerdere
standpunten. Of dit ooit zal leiden tot een vergoeding achteraf zal de toekomst leren.
De KNVG, onze Nederlandse koepelorganisatie voor gepensioneerden, begint steeds meer aan de
weg te timmeren, getuige het voorpagina-artikel van de Telegraaf: “De ouderen betalen mee aan de
pensioenopbouw van de jongeren”. Omdat het grootste deel van de opbouw van de actieven nu
plaatsvindt in BPfBouw geldt dit gelukkig in mindere mate voor BNPF.
Met dit soort acties begint het hopelijk door te dringen bij de politiek dat de situatie van de ouderen
al jaren echt aan het verslechteren is door de opgelopen kortingen en missende indexaties. Het
komende halfjaar wordt belangrijk vanwege het opstellen van de verkiezingsprogramma’s van de
politieke partijen. Proberen invloed uit te oefenen via emailbombardementen op uw partij zou
mogelijk kunnen helpen, zegt de KNVG!
De aanpassing van het pensioenstelsel wordt nodig geacht door vrijwel alle partijen omdat het
huidige marktrentesysteem blijkbaar niet werkt en in schril contrast staat tot de goede rendementen
van de pensioenfondsen. Helaas zal het tot ver na de parlementsverkiezingen van volgend jaar gaan
duren voor er verandering mogelijk wordt. Voor details verwijzen wij u naar de website van de KNVG
en wij zullen ook belangrijke informatie op de website van onze vereniging plaatsen.
Beste Leden van de VvP, wij kunnen het niet beter maken dan het nu is, maar voor het is wel reden
voor ons bestuur om alle voorstellen en besluiten kritisch te blijven volgen en zo nodig aan te
vechten.
Wij wensen u een mooie zomer toe en zullen u in augustus informeren met de details van de
komende ALV op 13 september; locatie: Kerkcentrum Open Hof, Kerkweg 60, 3603 CM te Maarssen.
Met een vriendelijke groet,
Namens het bestuur van VvP-BNPf,
Kees Wierda, voorzitter

Ron van Rooden, secretaris
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