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Geachte leden van de VvP-BNPf,  
 
Door de blijvende lage marktrente zijn de dekkingsgraden van veel pensioenfondsen laag of zeer 
laag. Tijdens onze algemene ledenvergadering op 14 september en tijdens de BNPF bijeenkomst op 
12 oktober presenteerde de Directeur van het BNPF pensioenbureau, dhr. Michel Lind, de huidige 
stand van zaken en daaruit bleek dat BNPF het nog niet zo slecht doet. Het fondsvermogen maakte 
over het eerste half jaar bijna 12% rendement, maar helaas stegen de verplichtingen navenant. De 
Dekkingsgraad van BNPF ( vermogen gedeeld door de verplichtingen) schommelt rondom de 100%, 
maar de dekkingsgraad van een aantal andere fondsen, waaronder het ABP zijn veel lager en 
mogelijk moeten die fondsen volgend jaar korten. Voor ons fonds is dat gelukkig niet aan de orde, 
althans niet op korte termijn.  
 
De Presentatie van onze Algemene ledenvergadering op 14 september en de BNPF presentatie van 
de bijeenkomst op 12 oktober treft u aan op de website van onze vereniging (www.vvp-bnpf.nl). De 
door de VvP gestelde vragen met de door BNPF gegeven antwoorden treft u aan op de laatste 
pagina’s van de BNPF presentatie van 12oktober. Sommige antwoorden zijn ons inziens veel te kort 
door de bocht of onjuist en daarom hebben wij onze actuariële adviseur om advies gevraagd hoe we 
moeten reageren naar BNPF. Het gaat in hoofdzaak om het volgende: 
 
 We willen betere cijfermatige onderbouwing van de verplichtingen, ook in de jaarverslagen. Het 

gaat om honderden miljoenen euro’s aan de verplichtingenkant waarvoor we nog steeds geen 
duidelijke uitleg hebben gekregen, terwijl dit mogelijk wel van invloed is op de lage 
dekkingsgraad, waardoor er al jaren geen indexaties zijn geweest.  

 Het gemiddeld behaalde rendement over het pensioenvermogen van ons fonds over de 
afgelopen 15 jaar is ongeveer 8% en wij blijven vragen waarom het niet mogelijk is om een deel 
daarvan te gebruiken voor indexatie van de pensioenen. Het bestuur van BNPF blijft zich echter 
verschuilen achter de door de politiek en DNB gestelde regels dat dit niet is toegestaan. Naar 
verwachting zal er op z’n vroegst beweging komen in dit standpunt na de verkiezing van maart 
volgend jaar.  

 Het is nog steeds zo dat een deel van het vermogen van het fonds van jaar tot jaar wordt 
aangetast omdat de pensioenpremies voor de opbouw van de pensioenen niet kostendekkend 
zijn. Effect op de dekkingsgraad tot nu toe ongeveer 3%.  

 
Inmiddels staat het nieuwe pensioenreglement 2016 op de website van BNPF en is deze in lijn met 
de uitvoeringsovereenkomst waarover wij in het afgelopen jaar naar tevredenheid onze vragen 
beantwoord hebben gekregen. De komende 2 jaar worden belangrijk omdat de looptijd van de 
uitvoeringsovereenkomst met Ballast Nedam eind 2018 eindigt. Wij zijn het eens met het bestuur 
van BNPF dat de grootste prioriteit nu is om via het inwinnen van offerten en onderhandelingen te 
zorgen dat het fonds voor eind 2018 zonder kleerscheuren over kan gaan naar een andere 
pensioenuitvoerder. Het meest logisch lijkt ons dat het fonds ondergebracht wordt bij BPfBouw, dit 
in navolging van de overstap van de actieven voor hun toekomstige opbouw. Helaas zou een 
volledige overstap op dit moment leiden tot een korting, vandaar dat er nu geen besluiten vallen. 
 
Onze relatie met Ballast Nedam NV is ongewijzigd: De NV heeft de zorgplicht jegens het 
pensioenfonds schriftelijk bevestigd en wij hebben de NV wederom schriftelijk herinnerd aan het feit 
dat het fonds in 2005 met een reservetekort van 60 M euro is achtergelaten, ongeveer het bedrag 
waardoor we in de afgelopen jaren 10% zijn gekort. Dit punt brengen wij weer op tafel omdat het 
mogelijk een stukje van de oplossing is om het fonds zonder vermindering van rechten over te 
brengen naar BPfBouw. 
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Een van ons was vorige week aanwezig bij een manifestatie in Den Bosch van de ouderenbonden 
over pensioenen. Ook onze koepel, de KNVG deed daaraan mee. Helaas waren er veel te weinig 
gepensioneerden aanwezig. Van de politiek was 50+, CDA en SP aanwezig, verder omroep MAX. We 
verwijzen graag naar de website info@loonvoorlater.nl met meer inhoudelijk nieuws.  
De aanpassing van het pensioenstelsel wordt nodig geacht door vrijwel alle partijen omdat het 
huidige marktrentesysteem blijkbaar niet werkt en in schril contract staat tot de goede rendementen 
van de pensioenfondsen.   
 De SER heeft op verzoek van de regering een rapport uitgebracht over mogelijke varianten voor 

een gewijzigd pensioenstelsel. In hoofdzaak gaat het om doorgaan met de huidige 
uitkeringsovereenkomsten of om omzetting naar een persoonlijk pensioenvermogen. De 
gezamenlijke ouderenbonden zien geen heil in de laatst genoemde variant omdat er dan zeer 
waarschijnlijk sprake is van een onevenwichtige herverdeling in het nadeel van de 
gepensioneerden.  

 De KNVG, onze koepelorganisatie heeft al in 2014 een prima werkbaar voorstel ingediend.   
 Recent heeft 50+ een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat tot doel heeft kortingen te voorkomen 

met als voorlopig middel een bodem te leggen in de rekenrente van 2%.  
 Ook anderen, waaronder Aon Hewitt, komen met gedetailleerde alternatieve voorstellen.  
 Voor geïnteresseerden: op onze website kunt u enkele van bovenstaande voorstellen lezen.  
 
Bij dit alles houdt onze regering zich muisstil, blijkbaar met de gedachte dat dit probleem maar na de 
verkiezingen van volgend jaar moet worden opgelost. 
 
Beste leden van VvP-BNPf, u ziet dat de situatie rondom de pensioenen niet veel is veranderd in het 
afgelopen half jaar. Er zal in de aanloop naar de verkiezingen volgend jaar wel veel zin en onzin in de 
pers komen. Voor ons is het wel reden om alle ontwikkelingen kritisch te blijven volgen en zo nodig 
aan de bel te trekken en u daarover te informeren. Laat u niet in de luren leggen en stem in maart 
op de juiste partij! 
 
Dan nog een BNPF mededeling en een BNPF voorstel: 
 BNPF heeft positief gereageerd op ons verzoek om alle, ook nieuw gepensioneerden, 

geïnformeerd te houden over het bestaan van onze belangenvereniging en hopelijk wordt de 
VvP met vermelding van doelstelling en activiteiten binnenkort opgenomen in de BNPF 
nieuwsbrieven naar de deelnemers.  

 Onze vertegenwoordigers in het verantwoordingsorgaan zijn Arjen de Geus en Bart Philippen.  
Arjen zit er nog niet zolang in, maar de officiële termijn van Bart Philippen loopt binnenkort ten 
einde. Er zou dus een nieuwe kandidaat namens de Gepensioneerden in de VO moeten worden 
gekozen. Omdat de hoop en verwachting van het bestuur van BNPF is dat de transitie van het 
fonds niet al te lang meer duurt, stellen zij voor de huidige termijn van Bart te verlengen t/m de 
transitie is gerealiseerd. Wij begrijpen dat Bart dit heeft geaccepteerd en inmiddels hebben wij 
als VvP-bestuur hier ook positief op gereageerd. 

 
Wij wensen u alle goeds de komende maanden met de diverse feestelijkheden en wensen u 
aansluitend een goed 2017 waarin wij u onvermoeid op de hoogte zullen houden van de 
ontwikkelingen rondom ons pensioen. 
 
Met een vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur van VvP-BNPf, 
 
Kees Wierda, voorzitter   Ron van Rooden, secretaris 


