VvP-BNPf

Vereniging van Pensioengerechtigden
van het Ballast Nedam Pensioenfonds

Notulen van de Algemene Ledenvergadering op 13 september 2016 te Maarssen
Datum:
Aanvang:
Aanwezig:
Afmeldingen:

13 september 2016
13.00 uur
57 leden, inclusief bestuursleden
16 leden, inclusief 1 bestuurslid (D. v. Blokland)

1. Opening
De voorzitter (Kees Wierda) opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. En
een speciaal woord van welkom aan de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in
het BNPF pensioenfondsbestuur en in de verantwoordingscommissie.
Hij stelt de huidige bestuursleden voor. Sinds een klein jaar is de rol van secretaris vervuld
door Ron van Rooden als opvolger van Jaap Dieben.
De voorzitter wijst op de volle agenda van deze middag en stelt voor de vergadering te laten
verlopen conform de agenda aan de hand van de door het bestuur gemaakte Power Point
Presentatie. Op de vernieuwde website (www.vvp-bnpf.nl) zal deze Power Point Presentatie
ook worden weergegeven.

2. Goedkeuring van de notulen van 9 september 2015
De notulen worden door de voorzitter pagina na pagina doorgenomen. De heer Zeeman
vraagt toelichting op de blz. 1 genoemde € 400,- voor het gebruik van een foto van het BN
kantoor Nieuwegein, helaas het is zoals het is. De notulen worden door de vergadering
zonder wijzigingen en/of toevoegingen goedgekeurd.
3. Ingekomen en uitgaande stukken
De secretaris meldt dat er in het afgelopen jaar de nodige correspondentie geweest is met
de werkgever, het BNPF-pensioenfonds, nieuwsbrieven naar de leden van de VvP-BNPf en
correspondentie met externe organisaties die zich met de pensioenproblematiek bezig
houden.
Voor deze vergadering zijn er naast afmeldingen geen ingekomen of uitgaande stukken.
Hij leest de namen van de 16 leden voor die zich schriftelijk hebben afgemeld.
4. Ledenbestand
Het ledenbestand in 2015 was tot 454 gedaald. De prognose voor ultimo 2016 gaat uit van
een verdere daling tot 400 leden. De penningmeester licht e.e.a. toe. Het verzoek aan BNPF
om een VvP-BNPf bief aan de premievrijen toe te sturen is nog in behandeling.
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Financieel verslag 2015, Prognose 2016 en begroting 2017

Door de daling van het ledenbestand zijn de contributie-inkomsten in 2015 lager dan
begroot; de totale uitgaven echter zijn in 2015 toegenomen mede door voorzieningen voor
een website en advieskosten. Al met al resulteert dit in een negatief resultaat van € 2391. Dit
verlies komt ten laste van de reserves, waardoor onze reserves zijn gedaald van € 4966 tot
€ 2575.
Doordat de onlangs vernieuwde VvP-website (vvp-bnpf.nl) door ons bestuurlid (Bert
Groeneweg) met minimale kosten is vernieuwd en de voorziene advieskosten lager zullen
zijn dan die van 2015, geven de prognose van 2016 en de begroting van 2017 slechts een
kleine toename van de reserves resp. € 418 en € 630 aan.
Het bestuur heeft ook voor 2017 de contributie vastgesteld op€ 20,6. Verslag Kascommissie
De kascommissie, vertegenwoordigd door F. de Canne, heeft naar de financiële cijfers
gekeken van 2015 en gerapporteerd dat deze zijn goedgekeurd. Als gevolg daarvan verleent
de vergadering de penningmeester en het bestuur decharge over de cijfers van 2015.
7. Rooster van aftreden leden bestuur.
De voorzitter toont het rooster van aftreden van de huidige VvP-bestuursleden. En
informeert de vergadering, dat tot de transitie van het fonds is gerealiseerd alle
bestuursleden bereid zijn om aan te blijven.
De vergadering stemt daar mee in.
8. Terugblik programmapunten en acties in het afgelopen jaar.
De voorzitter geeft aan de hand van de getoonde Power Point Sheets een overzicht van de
VvP-acties in het afgelopen jaar:
 Vele contacten met het BNPF- bestuur over zowel uitstaande verschilpunten als
over de naderende transitie naar een ander pensioenfonds.
 Herhaald verzoek aan Ballast Nedam NV voor compensatie van het in 2005
achterlaten van het pensioenfonds met een lage dekkingsgraad en een reservetekort
van €60M; dit is nog steeds niet beantwoord.
 Juridisch en actuarieel advies van eigen adviseurs en van de KNVG (Koepel van
Nederlandse Gepensioneerden
 Maandelijkse bestuursvergaderingen
 Nieuwsbrieven naar VvP-leden

Ondanks dat wij vertrouwen hebben dat het BNPF-bestuur er alles aan doet om de VPV zo
laag mogelijk te houden, blijven er de nodige vragen bij het bestuur.
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De Voorzitter geeft het woord aan Fons Vleghels die het afgelopen jaar zich zeer verdiept
heeft in de VPV problematiek en de consequenties op de dekkingsgraad (DG).
 De vermogensgroei is in de afgelopen 10 jaar (2006  2015 fors toegenomen van
600,5 miljoen tot 969,6 miljoen.
 De noodzakelijke “Voorziening Pensioen Verplichting” (VPV) is echter ook drastisch
gegroeid,met name doordat de nog in 2005 gebruikte rekenrente van 4% niet meer
toegepast mocht worden; en de nu te gebruiken marktrente zeer laag staat.
Bovendien zijn de te gebruiken levensverwachtingen aanzienlijk gestegen.
 Fons Vleghels laat aan de hand van de diverse Power Point Sheets zien dat als je de
effecten van vermogensgroei en verplichtingen niet alleen toerekent aan de gehele
groep (zie jaarverslagen BNPF) maar ook toerekent aan de afzonderlijke groepen
Actieven/Inactieven versus Gepensioneerden, dat de balans onevenwichtig is (zie
sheet “Fictieve dekkingsgraad per groep”.
 Indien in 2020 de dekkingsgraad lager is dan 104,2% volgt er direct een korting tot
aan het niveau van 104,2%. De verlaging van het pensioen kan worden gespreid
over 10 jaar en is onvoorwaardelijk en kan dus niet worden stopgezet.
Fons Vleghels adviseert dan ook:
 Voortzetten overleg met BNPF m.b.t. onevenredig nadelig effect voor
gepensioneerden
 Deelname aan overleg met KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van
Gepensioneerden). Zie ook KNVG-website.
 Verkiezingen maart 2017: Laat de partij van je keuze horen hoe je erover denkt.
Hij wijst tevens op de mogelijkheid voor het aanbieden van een notitie aan de
commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid (SZW).
9. Ontwikkelingen nieuwe pensioenwetgeving
De voorzitter geeft het woord aan Jan van der Laan die de diverse ontwikkelingen toelicht
aan de hand van de volgende sheets. Hieronder een aantal punten uit deze sheets:
 Periode 2008 tot heden o.a.:
Bankencrisis, daling marktrente, dalende koopkracht gepensioneerden 15 tot
25 % (Bij Ballast Nedam meer dan 25%); meer flexwerkers en ZZP’ers
Desondanks is het nationaal pensioenvermogen nagenoeg verdubbeld.
 Reacties KNVG / NVOG en andere ouderenorganisaties.
Belangrijk voorstel is de rekenrente vast te stellen op een prudent verwacht
rendement (i.p.v. het rigide toepassen van de risicovrije marktrente).
 Acties overheid
In 2014 gestart met Nationale Pensioendialoog.
Als de overheid de buffers verhoogt zijn indexaties van de baan.
Suggestie “Pensioenvermogen is Gemeenschapsgeld” is iets wat wij absoluut
niet willen.
Vier SER varianten zijn uitgewerkt. Alleen variant 1 en variant IV zijn voor
overheid bespreekbaar,
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SER 1-A Uitkeringsovereenkomst nominale afspraken.
Veel overeenkomsten met de huidige uitkeringsovereenkomst, zekerheidseis
van 97,5% en handhaving risicovrije rekenrente. (KNVG wijst dit af!).
Gevolg:Voorlopig geen indexatie en grote kans op korting!
SER 1-B Geen harde eis van 97,5%. Handhaving van risicovrije rekenrente.
Gevolg. Komende jaren kleinere kans op indexatie, grotere kans op korting
SER IV-A-C-D Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling.
Zowel in de opbouwfase als in de uitkeringsfase “Persoonlijk
Pensioenvermogen”.
Na overlijden van gepensioneerde, incl. nabestaande vervalt persoonlijk
vermogen aan de generatiegenoten.
SER IV-B Persoonlijke Pensioenvermogen / Collectief Vermogen.
Bij aanvangsfase van de uitkering wordt persoonlijk vermogen omgezet in
recht op een uitkering uit een collectief vermogen
KNVG: Variant op de uitkeringsovereenkomst.
Rekenrente voor 5 jaar vaststellen op 2,7%; om de 5 jaar opnieuw vaststellen;
(werkelijke rendementen in het algemeen tussen 5 tot 7,5%)
97,5% zekerheidseis vervallen.
Overrendement gebruiken voor indexatie en voorzieningen
Deze variant is niet door de SER geaccepteerd
Hoe nu verder?
Politiek en kiezers zijn nu aan zet (Wim Hubeek: “Politiek heeft andere belangen dan
wij”)
Vorming kabinet kan lang duren; complexe keuzes pensioenstelsel  het zal lang
duren voordat de nieuwe pensioenwet er is.
Tijdelijke oplossingen nodig om kortingen te voorkomen. Het grootste fonds ABP
heeft een zeer lage dekkingsgraad (DG = 90%), dit kan helpen dat politiek positief
reageert door enige reparatie koopkracht
Arjen de Geus had na de presentatie van Jan van der Laan enkele opmerkingen:
o Premie: Bij doorsneepremie betalen jong en oud hetzelfde, bij afschaf hiervan
varieert de premie. Consequenties?
o Bij SER scenario IV wordt het risico gedragen door de deelnemers. Is dit dan
wel beter dan het huidig systeem? Antwoord van Jan van der Laan: Ja dat
denk ik wel, meer kans op indexatie.

De voorzitter informeert de vergadering dat na de pauze Michel Lind, directeur
pensioenbureau BNPF, de positie en zienswijze van BNPF zal toelichten.
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10. Hoofdpunten van de situatie BNPF (Presentatie M. Lind)
Jaarverslag:
Het vermogen is per 30/6/2016 toegenomen van €969 miljoen tot €
1073miljoen. De dekkingsgraad (DG) is echter gezakt tot 99,4%, dus onder
het vereist minimum van 117,1%.
 Vergelijking van de DG met andere fondsen:
30/6/2016
2014
BPF Bouw
104%
115%
BNPF
99%
107%
BPF Beton
95%
107%
PGB
95%
104%
PFZW
92%
102%
ABP
90%
101%
 Scenario’s voor de toekomst
(Naar BPF Bouw zijn per 1 januari 2016 reeds actieve deelnemers overgeheveld tot een
pensioengevend salaris van € 57.488)
Voortzetten huidige situatie?
- Medewerking en continuïteit vereist van sponsor. (De huidige overeenkomst met de
BN als werkgever eindigt per 31-12-2018)
Naar BPF Bouw?
- De dekkingsgraad van BNPF is op dit ogenblik lager dan die bij BPF Bouw  Men
zal een directe korting eisen om DG’s gelijk te trekken.
Via APF? (Algemeen Pensioenfonds  Commerciële verzekeringsmaatschappijen)
- Geen oplossing voor gesloten fondsen, duurder
Naar Pensioenfonds PGB?
- Onmiddellijke korting, bij gelijke dekkingsgraad
 Volgende stappen
De dekkingsgraden van BNPF en BPF Bouw zijn steeds dichter naar elkaar
toegegroeid. Wellicht is het probleem van korten daarbij sterk verminderd en is
BPF Bouw bereid tot overdracht.
Is de Nederlandse Bank (DNB) bereid tot toestaan korten?
 Toekomstige rendementen
Obligaties leveren weinig rendement op; aandelen leveren bij huidig beleid minder
dan 2,5% op  DG gaat omlaag; om de DG te laten toenemen moeten
pensioenfondsen op de aandelenmarkt ongezonde risico’s nemen.
Over de laatste 15 jaar hebben de zakelijke waarden (aandelen en vastgoed) slechts
1% opgebracht.
 Afsluitende opmerkingen:
Indexatie is heel ver weg; korting wellicht in 2020; SER varianten lijken ver weg,
overheid aan zet reparatie koopkrachtplaatjes.


Reacties op presentatie van M. Lind vanuit de vergadering:
 K. Wierda stelt dat het gemiddeld rendement van ons fonds over de afgelopen jaar
meer is dan 5%. Een groeiend aantal economen en ook actuarissen zijn van mening
dat een deel van het gerealiseerd rendement mag worden gebruikt voor opbouw en
uitkering.
Postadres: Secretariaat VvP-BNPf p/a Witte Kruislaan 21, 1217 AM Hilversum Email: info@vvp-bnpf.nl
penningmeester: penningmeester@vvp-bnpf.nl
secretariaat: secretariaat@vvp-bnpf.nl
KvK registratie nr. 55390544
Bankrekening: ABN AMRO t.a.v. VVP-BNPf: NL 98 ABNA 0558 8404 34

5

VvP-BNPf




Vereniging van Pensioengerechtigden
van het Ballast Nedam Pensioenfonds

C. de Jong vindt dat utgaande van zijn persoonlijke ervaring de rendementen
aanzienlijke hoger zouden moeten kunnen zijn dan de door de door M. Lind
genoemde percentages.
Op de vraag of de premiekortingen uit het verleden een grote impact heeft op de
huidige situatie antwoord M. Lind bevestigend.

11. Vragen voor BNPF bijeenkomst op 12 oktober 2016


De Voorzitter noemt een aantal mogelijke vragen die wij als VvP kunnen stellen over
het BNPF-Jaarverslag 2015.

Nadat er geen gebruik is gemaakt van de rondvraag sluit hij de vergadering om 16.15 en
nodigt de vergadering om bij een drankje nog even na te praten.

Opmerking:
De PowerPoint Presentatie (inclusief die van de presentatie van M. Lind) staat geheel
weergegeven op onze website vvp-bnpf.nl

Voorzitter:
Kees Wierda

Secretaris:
Ron van Rooden
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